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AZAMİ TARlFE _, • 
l~lpsb.ası ft :ıııe_.. ... ,. .... ..,. 

.':::!::"' ""k'm" Yu- Memurlar yenı maaslcirını nasıl -· alacaklar? • 

. tarife tatbT :len. mall.a~a aza- -;---;;::::--~:--·---=·---::=====::::::::::::::::::::=:-:-'.=::--...;..------=---~---=..:::..:. _ _::_::,::_ __ 
:~::\:~~~~·e:~~=:~~f3ü~~ Tevhit nasıl oldu?.. ·Toplanıyor • Gazi Hz. 'Tıp kongresi' ı\I('~t·lt> <;tl(ıyor 
thenes" 1 Le Messager d'- Gazi hazretleri eve/ki glJn 
. n ı:azet glaz~tesinde, diğer Yu y . k 1 Mu badele kon1isyo- refakatlarında Dahiliye vekili Üç gu" n su" recek ve 
ddet \le e e~ınde olduğu gibi, enı maaş anu I ŞIJkr/J . Kaya, katibi umumi 

ll.utırta·n~fuensb~.ıt.;!:e.ir~~sidik?yroş~aki~~. nu Önümüzdeki f'. nU bu gün UmUJlll Tevfik, Seryaver Rusuhi, Kılıç ehemmiyetli IDÜna-• b · Ali ve Recep ZiihtlJ beyler bu-
ecek ınncı teşrine kadar aydan itibaren fr İÇtİma yapa- lunduğu halde Ertuğrul yatile kaşatta bulunulacak 

1 
Celisi ~~~dan sonra Millet Ya/vayı teşrif buyurmuşlardır. 
an \1 es ından kabul edilmiş tatbik ediliyor caktlf Gazi Hz. Yalvada arzı lazi- Tıp kongresi eylülün on yedinci 

günü içtimalarma başlayacaktır.Kon
gre ayın 17, 18, 19 uncu günleri to
planacak ve çok mühim mesail mev
zuu bahs olacaktır. 

lltarjfeon derece himayeci o- mata gelen hey 'et ve sahile 
~Uıı.atıistan tatb.ik_ olunacaktır. Hazırlanan talimat- Uzun müdd:tten beri içitima et- biriken halkın çoşkun tezahu-
Yeden g 

1 
hukumeti de Tür- d .. d me~en. muhtel.ıt ~übadele komisyonu ralı arasında sahile çıkarak 

Ouıııj tar.ef e~ mallara karşı u- name e UÇ erece hey etı umumıyesı bugün M. Holşta- otomobil/erile kaplıca/ara kadar 
Ctıııiştı'r 1 eBnın tatbikine karar var. Bu dererelere dm riyasetinde toplanacaktır. Bu 

Rüznameye nazaran: 

günkü iç.timada billıassa takdiri kiy- bir lıinezziih icra buyurmuşlar 
an başı;y u_ tarifenin ne za nazaran memurlar m~t.k~mısyo~larının lagvı meselesi ve kaplıcaların tekômlJ/a için 

Birinci gün -· Firenginin biolojlk 
tetkikatı, firengi yapan amiller hak
kında Osman Şerafettn ve Ahmet Şü 
krü beyler tarafından izahat verile
cektir. 

karrtir edacagı hafta içinde maaş farı nl nastl g.oruş':1Iecektır. Bazı haberlere göre kıymettar irşadntta bulunmuş-
'l'İirki ecektir. Yunanista- şımdılik altı takdiri kiymet komisyo- /ardır. 

0n draı.!~Ye .. ith.alatı 19 mil- alacaklar? nunun lagvedilecektir. Gazi hazretleri sahilde Balta-
na 

1
• ' • r yenin Yuna- b .. · · cı çiftliğini ziyaret etmişler ve sıa ""ll Tu ki 1 Türk hey'eti murahhasası da dı.in 

On thalat . Talimatnamenı'n metnını" . ve ugun ıçttmalar yapmıştır. Bu içti . drahnıi 1 • ıse 259 mil- m~lar".!a n:ıevcut ın seleler görüşü!- mııhac/r/erın vaziyeti le alaka-

. İkinci gün - Firengi ve irsi firen
gı hakkında Hasan Rept ve Hulusi 
Behçet beyler, Simir fireııgisi hakkın 
da ~~hrettin Kerim bey, firengi te
davısı hakkında Talat bey tarafından 
raporlar verilecektir. Aynı gün öğle
den sonra kanser patojenisi, müderris 
Hamdi Suat, müderis Saim, muallim 
Lütfi, Sala.Jıettin beylerin raporları, 
kanserin cerahi ve şinai tedavileri 

tşte ki . oldugu düşünülür- bugün aynen neşredı"yoruz .nuş, komısy?n hey'eti umumiyesin- dar olmuşlardır. 
la. mın za ı • de t 1 d ı k · -.ılır." rar ı çıkacagı .n . a ep e 1 ece mevat tespit edil- Gazi Hz. halkın tezahuratı 
i'una . Bu talimatname her me- mıştır. n Memurların terfıhlne 'e aynı zamanda 

ıl- ıstanın 1 "Qeyiz y ne yapacağını murun vaziyetini tavzih memurin maaş arını en müktmmel 
nistan' l'!'-_~lnız bildiğimiz Yu bir usule ropta muvaffak olan 

. tde d' _ .. uvaredatının T.'. ki etmektedir başvekilimiz 
d ıger ur - J t P H iltından bmeınleketler müva- sme ş. z. 
e tabi tut !aşka bir muamele- Eylfilden itibaren bütün devlet memurları maaşlarını yeni ka 
er tımad" . ıcarct ıgıdır. Lauzan- nun veçhile alacaklardır. Kanuna ait izahname maliye vekaleti 
. hıtınekı mblikavelesinin müdde tarafından hazırlanmış ve alakadar devaire tamim edilmiştir. Bu 
ın t . e erabe · · · ah ·ı · ar atbıkin r, eskı tanfe- ız name ı e bütün memurların vaziyetı tavazzuh etmiş, tereddü 
. ltları ile de Ufak coefficient dü mucip hiç bir nokta kalmamıştır. 
.tarifem· evanı edilecek ve ye Maaşatın tevhit ve teadülüne ve son zammiyatla beraber 
~l\ci 'l'cşı~ ancak önümüzdeki ne mıkdara baliğ olacağına dair olarak Maliye vekaletinin ha
ullllı.ağa ~n~en itibaren tatbik zırladığı bu kanun izahnamesini aşağıda aynen neşrediyoruz. 

lo ele bütij~ş anacaktır. Bu mu * * * T .. Ktımi/ bey M. Holştad 
~19Cdir. devletlere karşı Devlet memurları maaşatının tev-116 ,, ,, ,, ., 16 YUNANISTANlN CEVABI 

t•ı~ /\g'ust bit ve teadülüne dair olan 18/5İ929 17 ., ., ., ,, 14 " AT~NA •. 19, (Fos) - Salabiyettai 
·~ol Osta ··d tarihi ve 1452 numaralı kanun ahka- 18 ., ,, ,. ,, 12 " mahafilde zannolunduğuna · göre pek 

dtıı arı Fran mu deti bite- mı apğıda izah edildiği veçbile tat- 19 ,; ., ., ,, 10 " dostane hiilisanla yazılacak olan mu 
lar il<ınra };' sız mukavelesin- bik edilecektir: Lira itibar edilmektedir. " kabil yunan cevabı Türk - Yunan me 
ı ,~\le dig'erransız, ve İtalyan- - Yeni bir teşkilat kanunu yapı- Gerek tekaüt maaşlarının hesabın- sailine başka bir şekil verecektir. 

Jap 1 me 1 k 1 k d . d k'IO d Bu hususta hakim olan kanaatın bir 

li 
ı a"ak m e etlere kar- mcaya a ar aynı zaman a teş ı dt a ve gerek harcırah tahakkukatında 

1 
' ol k h' · d h' b k h delili de yunan hükftmetinin Ankara b,, a bö"le .an da budur. anunu ma ıyeti a ı veren u a- ve mu telif kanunların maaşlara ait 

• tıı ' ıke y nun yalnız maaşların tevhit ve teadü- hükümlerinde bu cetvelde yazıh ma- sefaretini doldurmak için gösterdiği 
'turk·Uallıe\e i n unanistan !ünü temin ile kalmayıp karışık he- aşı asliler esas olacaktır. i_;ı.ıic_aldir_ M. !liyamandopulosun de· 
tııe" 1Ye nıu;' sebep tutarak saplardan azade salim bir maaş sis- Bilfarz sekizinci derecede bulunan gıştırilmlyecegı tekrar beyan edilmek 
ani s.i1'.İ tatb~datına "azami ta temi tesis etmektedir. bir memur muvakkat bir memuriyet- tedir. 

hi~ bııını h ık edecek olursa Teadül kanunu ve ahkamının ne le bir mahalle gönderildiği zaman Ankaradaki yunan maslahatgüzarı 
bı·ı}ttıg;"'t' .er m .. emlekete tat~ suretle tatbik edileceği bu talimatna- harcirah kararnamesine tevfikan ve- M. Janes mukabil yunan cevabının 

"lllı -.. , •Us 1 mede gösterilmiştir. rilecek harcirah ve ikamet ve seyya- hazırlandığını bir kaç güne kadar ir-
llıe agır b U un kendine tat 1- Hakimler ve muallimler dahil hat yevmiyesi 45 lira maaşı asil üze- sal edileceğini hariciye vekaletine te 
•ııı~le~etler Ulup bize başka olmak üzre bililmum devlet memur- rinden hesap edilecektir. bliğ etm._iş_,_ti_r._._ .... __ _ 
llıaıh'Yı Ya e Yapmadığı bir mu lan üç seri d~inde_ on dokuz dere- Kezalik tekaütlüklerinde de hangi KAZIM PŞ. HZ. FLORYADA 
1;ı,. ar Old P_ar ve onun bizde ceye aynlmıştir. Zabıtan ve memuri- derece maaşile tekaüt edilmişse 0 de B. M. Meclisi reisi Kazim paşa 

•·•el' Ugu " . ni askeriye hariçtir receye isabet eden maaşı asli tekaüt hazretleri dün banlio trenile ve refi-
1 

0 
bil llıillet" en zıyade mü- A - Serisi 1 inci dereceden 5 inci maaşının hesabında esas ittihaz edile- kalan Hf. ile Floryayı teşrif buyur-

l'tıez Ze bu rnuarnelesine kar dereceye kadar (beş dahil.) cektir. muşlar ve banyo aldıktan sonra ak-
llııı Se buna kmuarn~J~yi göster- B - Serisi 6 inci dereceden 12 inci 2 - Kanunun üçüncü maddesinde şam üzre avdet etmişlerdir. s 
!\un VazjYetı' ~.şı hızım alacağı- dereceye kadar (on iki dahil). bir numaralı cetvelde gösterilen ma-

alt gum .. k k C - Serisi 13 üncü dereceden 19 aşı aslilerin derecelere göre darp e-
\el'rıı ıncı m d ru anunu- uncu derecey.e kadar (on dokuz da- dilecek emsalleri tayin edilmektedir. 
teq ektedir. a desi açıkça gös- bil.) İşbu emsalleri ile maaşı asli hası
ııı· •tına v · O da Y'unan müva Dereceleri ihtiva etmekte ve her it darplarının baliğ olduğu miktarlar 
t~.tıı.isi! de gemilerine karşı yir derecenin mukabil maaşı aslileri kanu derece itibarile aşağıda hesap edilmiş 
'•ııııı ereces· · n b' lı ı· d t' il" er ta h ıne varabılecek un ır numara cetve ın e gösteril- ır. 
~t Oy\e b' r ıdır. diği üzere. Derece 

l\d' ır nef 1 inci derece maaşi aslisi 150 lira 1 
<le~iillıiı lllüt ıc~den şüphesiz 2 > > > • 125 > 2 
q~ tı. Yu e~ssır olmıyacak 3 > • • • 100 > 3 
~ 8 ~İisu;an.ıstana ithalatımı 4 • • • • 90 • 4 

1ı~ öltııstand mı~yon lira iken 5 • • • • 80 • 5 
· ı . an ıth 1- 6 • • • • 10 • 

·l~ b"l~lYon k" a atımızın yal 7 > • • > 55 • 
ı:qte 1, lYoruz usur lira olduğu- s • • • • 45 • 
il.!~1 bahri.· A~~ak Yunan ti- 9 • • • • 40 • 

il" sı az d~~;1dll_''1 Türkiye ile 10 .. .. ,. ,. 35 ,, 
~. Oy\e gı ır. 11 " " " " . 30 " 
~ tşı t norınaı u 1 ~ 

1 
ı 2 ,, ., ,. ,, 25 ,, 

"'•tıtt·arafa da ;u ış erinde 13 " " " " 22 " 

6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 

Maaşı 
150 
125 
100 
90 
80 

B. 

asli 

serisi 

Emsal 
4 m.s 
4 > 
4 • 
3.2 > 
3.2 • 

70 3 » 
55 3 )) 
45 2,8 • 
40 2,7 • 
35 2,8 • 
30 2,8 • 
25 3 • 

Baliği 
600 
500 
400 
288 
256 

210 
165 
126 
108 
98 
84 
75 ili eq ı:ın hak· Ya nız akim ve 14 ,. .. ., .. 20 ,, 

eurıı.. ıın olmasını temen 15 .. " " " 17,5 .. /Mabadı 2 inci sahifede] 

V lttf~~LlH RIFKI 

99,soo kı:n~ı serğisini 
,,\'•!li ışı ziyaret etti 
~ ~ti .>ııaııar .. 
. 'bQd•rı ı ı ooo ske~çısınin dünkü ziy-
,,, •n b ışıd· 
"/.•tın· ~ri 99500 ır: ~erginin açıl~0 tıcı, k~tir. Dün kışı sergiyi ziy
ı·1 tlog lllliyetı· . Rodos tacirleri 
tt•· ısıp· 

<le •ıqnb Ctrleri Yirın~rışat yapmıştır. 
llıaı~•rı; Ula gelmek: beş senedenbe
,,~ tk oı >ııaııarı h e oldukları hal
h, <!, bu"'~dıkıarın akk~d~ bir fikre 
ı,,.' '<n, Yltk bir t 

1 ~erg~nın kendile
ıı; Y'-•tt sergiden e.,~ bıraktığını ve 

'ı:ı. '- buıunaca~~!'m miktarda rnü 
til>i •hiliy rıru soylernişler-
~t •iyq ' "e rnaı;y . 
ııı· •fınd teı etrne . : .vekıllerinin ser 
•a'~tır. ~n >ııüşar~~lıçın. sergi hey'eti 
•;~ ••ra,un Pertev eyhım davet edil-

''•t •tet. hey' eti PaŞa :ve Çekoslo-
~· S,'<~ı >ıııştir. rna aıle sergiyi 
.. tt1 arın . 
·<li Y<tln1 §tddetini .. 

{or. • kadınla goren sergi he-
~ ''ti . ra yelpaze takdim 
"'\ ilin k 
~'o oı<lu, apanrna Sarık aş dün gitti 

TAYYARE CEMiYETi REiSi 
İZMİR, 20 (A.A.) - Tayyare ce

~iyeti reisi, Rize meb'usu Fuat bey, 
tıc~ret od~sını ziyaret. etmiştir. Şe· 
refıne verılen aşkam zıyafetinde tay
yare cemiyeti azası ile fırka muteme
di hazır bulunmuştur. Mumaileyh. 
bugün Ankaraya hareket etmiştir. 

REŞiT PAŞA VAPURU 
Seyrisefainin Reşit paşa vapuru 

tamir için Halice girmiştir. Dahili 
tamiratı yapıldıktan sonra havuza f,i
recektir. .) · 

POLONYA SEFiRi 
Polonya sefiri M . Olzenzki dün re

fi~as!le. birlikte mezunen Fransa ya 
gıtmıştır. 

VEBA AŞISI 
S_eyrisefain kaptan ve efradının 

h.epsıne dün veba aşısı tatbik edilmiş
tır. 

TAPU KUYUDU UMUMiYE 
KALEMi 

.~a~adaki Tapu müdüriyeti umu
mıy7s~ bir kısmı ve eski kuyudat 
ve sıcıllatı henüz buradadır. Şimdiye 
k~dar n~kledilmemesi binasızlık yü
zundendır. Son zamanlarda yeni bina 
yapıldığından, defterlerin tecdit ve 
fihrislerin tanzimi hitammda oraya 
nakledilecektir. ----

SEYLAPZEDELEREIANE 
~Of« felaketzedeleri için, Şile halk 

fırkası tarafından bir müsamere ve
rilmiş ve hasılat olan 92 lira İstanbul 
~illiliabmer merkezine gönderilmiş
tır. 

MERKEPLER VE KATIRLAR 
HAKKIN DA 

Badema kuyudata merkep ve ester 
yazılmaması, ôoğrudan doğruya eşek 
ve katır yazılması alakadarana tebr
edilmiştir. ıg 

Mısır krah 
NAPOL!, 19. A. A. - Mısır kra

lı Fuat, buraya muvasalıl.t etmiştir. 

Zeplinin seyahatı 

arasında akşam 

ket etmişlerdir. 

• * 

sekizde hare-

"' 
Reisicıımhur Hz. dün de hakkında muallim Ahmet Kemal be-

Yalvayı reşri,f buyurmuşlardır. yin etütleri okunacak ve münakasa 
edilcektir. ' 

Gazi hazretlerine eve/ki g/inklJ Üçüncüsü gün - Kızıl hakkında 
seyahatlerinde refakat eden müderris server Kamil ve doktor Ha-
zevat refakat etmiştir. san Vasif beylerin raporları münaka-

•ı...,.., ...... ...,...,..,..,...,._.. ..... ..., .. ..,,.~ 1 şa edilecek ve ayrıca nahalli kıymeti 

Da··nk a·· k .,- haiz orijinal etütler üzerinde serbest 

1 
Si ca . tebliğat yapılacaktır. 

. Bu seneki Tıp kongresinin çok ha-

Jstan bu/ dün senenin 
en sıcak güninü 

yaşadı 

Dün İstanbul bu seneki yaz mev
simiııin en yakıcı gününü yaşadı. 

Dün güneşte hararet 63 kölgede en 
fazla 32 dereceydi. Hararetin şidde
tinden dün ceketsiz gezenlerin adedi 
artmış sokaklar şemşiveli kadınlarla 1 
dolmuştur. ' 

Köprünün asfaltları hararetin şid
detinden yumuşayarak lüzuci bir hal 
almıştır. 

Sıcak, dün sabah pek erkenden baş
layarak akşama kadar devam etmiş
tir. Geç vakit esen hafÜ bir rüzğar 
İstanbul halkını bu cehennem azabın
dan nisbeten kurtarmıştır. 

Bu sicakların daha uzun müddet 
devam etmeyeceği söylenmektedir. 

Felaket sahası 
Heyelanlar devam edi
yor, tetkikat yapan 
müderrislerin izahatı 

Malik BeJ> Hamit Bty 

F. Kerim 8. Server Ktimil 8. 
raretli münakaşata şahne olacağı tah 
-min edilmektedir. 

Bakkallar kooperatifi 

Ticaret odası kooperatife 
ffli muavenette bulunacak 

Evelce teşekkül edipte sahai faali
yete geçemiyen bakkallar koopera
tifinin işe başlayabilmesi için çahşıl
maktadır. 

Kooperatif in müessislerinden bir 
zat Ticaret Odasına müracaat ederek 
kooperatifin faaliyete geçebilmesi icin 
yardım edilmesini rica etmiştir. 

4 

Oda kooperatife yardımı tahtı ka
rara almıştır. Odanın bu yardımr na
l kti olmaktan ziyade fili olacaktır. 

\ 

Ticaret Odası kooperatifin azasının 
artmasına gayret edecek ve hali faa
liyete geçmesinden sonrada ucuz 
mal tedarik edebilmesi için tüccar nez 
dinde teşebbüsatta bulunacaktır. 
Kooperatif ~optan ve ucuz olarak 
mal alarak esnafa taksitle ödenmek 
şartile verecektir. Kooperatifin hal
ka ~a çok faideli olacağı söylenmek
tedır. 

TRABZON, 19. A. A. - Sürme- AV TEZKERELERiNiN RESMi 
nenin Manahos, oiun Solaklı vadile- 124 KURUŞA iNDiRiLDi 
tindeki feyezan ve heyelanları tetki- Hükfimetçe :ıvcılığın teşviki ve av-
kten sonra bu gün İstanbula hareket crlara süh.ulet ıbrazı için şimdiye ka
eden Jeoloji profesörlerinden Hamit dar altı !ıra harç mukabilinde veri
Nafiz ve Ahmet Mfilik beyler şu bey- len umumi av tezkeresi yerine kaza 
anatta bulundular: Hadiselerin vukua mıntakaları dahiline mahsus olmak 
gelmiş olduğu sahada her köye ge- üzre raln,z 124 kuruş mukabilinde 
çilmesi müş~ül ve meşakkatli yollar- hususı av tezkereleri ita~ı kararlaştı
dan, tehlıkelı sel yataklarından tır- rrlmış ve bu kararın tatbıkine başlan

1 S)ip•-

manmak suretiyle adım adım gezdik mıştır. 
Şu arazinin jeolojik bünyesini, taşını FENERBAHCE MOESSISAN 

HEY'ETI ve toprağını tetkik ederek, müşahe
delerinmi kaydettik. Gezdiğimiz mm 
takalarda hadisenin jeolojik manasile 
h.çkiki ?eyetan mevcuttur. Bu heye
lanlan ıntaç eden sebeplerden en mü 

Fenerbahçe katibi Umumiliğinden: 
Klüb Müessisan Hey'eti 23 Ağus

tos <::uma günü saat 10 da içtima e
decegınden azayı muhteremenin teş· 
rifJeri rica oJunur. him1eri arazinin jeolojik bünyesi ve 

yapılışı, yamaçların şiddetli meyilli, 
iklimin çok ratıp olması·ve sairedir. CAKMAKLAR DAM~ 
Ayni sebepler bir çok mahallerde he- NA B LANMASl-
yelan istidadını da vermiştir. Şüphe- . . . . AŞLANDI 
siz son şiddetli yağmurlar bu hadise- .. Kıbrı.t ınhısar idaresi tarafından 
!erin vukuunu tacil etmiştir. Şiddet- tuccar elındeki çakmakların damgalan 
li heyelanlar Manahos vadisi ve civa- masına bugün başlanacaktır. Çakmak 
rında.~~laklı havalisine nazaran daha !ara :vu~ulac~k pu~ar dün darphane
mevzudır. Solaklı vadisi hakiki heye· d_en ınhısar ıdaresıne teslim edilmiş· 
Ianlar meşheridir. F!eyeJanlar bu va- tır. 

---·---
Veremli inekler 

Sutlerin muayenesi Baytar
lara bırakılmalıdır!.. 

Veremli bir ineğin aşıdan sonra 
göziinde çıkan şişi 

Baytar mektebi müderrislerinden 
Samuel B. İstanbul ineklerine yapıl 
makta olan verem mücadelesi hak
kında bir muharririmize berveçhi a
ti beyanatta bulunmuştur: 

- İktısat vek3.letinin icraatı m~
yanında olan, verem mücadelesi, ben 
ce pek fazla ehemmiyeti haizdir. 
Çünkü mesele, vatandaşlarımızı ve
rem illeti gibi mühlik bir illetten sı
yanet, ve iktısada hizmet etmektir. 
Verem mücadelesine şehremaneti ta 
rafından teşebbüs edilmişsede mu
vaffakıyet hasıl olmamıştır. Fakat 
şimdi kat'i bir azimle işe başlanıl
~ş ve neticelendirilmiştiı. Veremii 
ı~ckler, her gün mezbahaya sevke
dılmekte ve kesilen hayvanatın "O
topsi" leri icra edilmektedir. Şimdi
ye kadar imha edilen bütün ine ki er
de verem mikrobu bulunmuştur. 

uTüberkülin" aşısı yapılan verem
,; ineklerin gözünde bir siskinlik 
hasıl oluyor. Kısmı mahsus-;,~uzda
ki Resmimiz gözü şişmiş olan ve
rem1i bir ineği göstermektedir. 

İnekleri temiz mmtakalar sırasiy
le şunlardır: 

Boğaziçi, Zincirlikuyu, Maslak, 
Balmumcu, Şişli Beşiktaş, Ortaköy, 
Kasımpaşa, Hasköydür. 

En bulaşık mıntaka Kahtane ve A 
libey köyleridir. Hükümetin pek bu 
yük fedakarlıklarla tertibettiği mu
cadelenin tamamen müsmir olabil ... 
mesi için bazı tedbirler alınması i ... 
çin bir karantina tesisi, ahır1arın is-
18.hı l.azımdır. Verem mücadelesinde 
ehemmiyeti haiz olan ahırların, be
hemehal şehir haricine çıkarılması 
ve ht!r ahırda hacmi istiabisinden faz 
la hayvan bulundurulmaması lazım
dır. Rahim ve barsak iltihapları, hay 
vanatın kızgmlık devresinde bulun
ması sütün terkibini ihlal eder. Bi
naenaleyh tahlilatı bakteriyoloji'ye 
ve ahırların temizliğine dikkat edil 
mesi icabeder. Menşei hayvani olan 
insan gıdasının muayenesi dünyanın 
her yerinde etibbayi - baytariye tara 
fından yapılmaktadır. Bizde de süt 
muayenesi tamamen baytarlara veril 
melidir. Bu hususta baytar mektebi 
çoktan haıırlanmış bulunmaktadır. 
Tüberkülin aşısı bir aya kadar hi
tam bulacaktır. 

TAKİBAT EMRi 
Tüberkülin tatbikatı neticesi veremli 
oldukları anlaşılan inekler mezbeha
ya gönderilerek kestiri!mekte ve eti 
imha olunmaktadır. Bu ineklerin pa
rası verildiği halde bazı inek sahiple
ri hayvanlarını mezbehaya şevkina 
razı olmadıklarından . bu gibiler hak 
kında Vilayetce takibat yapılmas 
Polis müdüriyetine bildirilmişti-~. 

Celal bey şehrimizde 
İş bankası umumi müdürü ve İz· 

mir meb'usu Celal bey dün Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. Celal be} 
Haydarpaşada müessesatı maliye er 
kanı tarafından iştikbal edilmiştir. 

Fırka kongreleri 
Cümhuriyet Halk Fırkası kongra 

lan 1 eylülde başlıyacak ve 20 eylül
de bitecektir. 

Namzetler adedi mtlrettebin 
misli olarak tesbit olunmaktadır. 

Feci bir infilak 
B'trnEŞ,:ıtl A. A. - Si!" inril~lc 

netice«inde sttı.re., \i lı:iiomette m~ 
safede kain Domeste kalesinin harap 
olduğu rivayet edilmektedir. İçerde
kilerin cümlesinin telefolmus o!
masından korkulmaktadır. 

• ~~ •·1 t•aııı gundan ~·na beş gün kal 
~•seı t tanzi şımdiden tahli S ere t rn ve ş kı· ye 

•h •tg; h •b!iğ d' ~. ~ tahliye mü 1., tıı,a cy'etj e ılınıştır. 

Bahrimuhiti geçen ve Avrupayı dolaşan 
tayyare dün Bükreşe gitti 

BERLİN, 19. A. A. - Alman ga
zetelerinin ekserisi zepelinin Tokyoda 
karaya inmesinden bahsetmekte ve 
La Haye konferansına pekaz sahife 
tahsis eylemektedir. Esasen muhabir
lerin ekserisi bu gün öğleden sonra 
vuku bulacak mülakatların neticesi 
hakkında hayalata kapılmaması Iazım 
geldiğini işrap etmektedirler. 

dinin topoğrafyasını tanıtmıyacak bir 
şekle sokmuştur. Üç gün eve! üç saat 
devam eden şiddetli yağmurlardan 
Sürmenenin Zarha, Zohu, Kastcl ve 
Sa:zana dereleri taşmış bütün köprü
lerı, yıkmış epiycc tahribat yapm;ş 
v.e s~~ı maillerde itikaUar vukua ge
tırrw.§tı~. Barometre yağmur göster
mektedır. Hava kapalı, yağmurlu ve 

Veni Tarihi Tefrikamız 
~ 'il tı v . mektep d . -'•p tıı~ı b' e saıreyi k. . ahılındeki 

tdares~r surette t a~ilen ve ınij
ıne tc\rdi aınır edip rnek-

1% 'l'oıı.a ~cektir. 
·S "1!rt AltDA 

f.; l'ııiı.. ' ıo ( A MAHsu L 
r .ron . A ) 

· >ııııy0 tpa, 3 · . - Torbalıda 
'ıo 'lıiıyo n Pornuk 5, mılyu'l buğday 
'lı,k hın tn bakı;, .. J ~ mıiyon mısır, 

tcq· Utun • mılyon ·· ·· n tr l' tnahs l" uzum 
~ % o· Utlin 11 ıı tahmin ed'ıl 

ı:1 , gc e · 

Evevlki gün şehrimize gelen maruf 
tayyareci M. Assolan ve arkadaşları 
dün öğleden sonra saat dört buçuk
ta Bükreşe hareket etmişlerdir. Tay
yareciler Yeşilköy tayyare istasyo
nunda samimi bir surette teşyi edi1-
miş1erdir. 
mimi bir surette teşyi edilmişlerdir. 

Teşyide Vali namına Bakırköy ka
ymakamı Şehremini muavini Hamit 

.. -I 

daha bir çok zavat hazır bulunmuş
tur. 

Hasan Fehmi bey tayyare rakiple
rine birer kutu şeker hediye etmiş
tir. Tayyareciler şehrimizden ve gös
terilen müsafirperverlikten çok mem
nun olduklarını söylemişlerdir. Ve 
hareketlerinden evei Tarabyada fran
sız sefarethanesinde sereflerine veri
len ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

TOKYO, 20. A. A. - Zepelinin za 
bitleri ve tayfası burada son derece
hararetle istikbal edilmişlerdir. Mika
do, kumandan Eckner ile zabıtan ve 
Zepelinin levazımını yarın ikmal e

üınü ktt alar verecektir. 

bulutludur. 

İSMET PAŞA HZ. 

Başvekil İsmet paşa Hazretleri dün 
banyo mahallinde bir müddet banyo 
y~pmışlar. a~şaın üzeri Heybeliadada 
bıraderlerının Jkamet ettikleri köşkü 
teşrif buyurmuş~ardır. İsmet paşa 
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Buğünden itibaren baslıvoruz 
' -

Osmanlı tarihinde bundon yüz, yUz elli sene evci pek 
mühim roller oynamı• olan kadlnların neler t ki ' ) ap ı arım 
tatlı olduğu kadar istifadeli bir surette yazan \merikalt 
meşhur ~üelllf Mr. Morton un eserinden naklen hazırladı
ğımı.ı tarıbt tefrikayı buğUnden itibaren ikinci sahifemizde 
neşretmeğe başlıyoruz. 
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MlLLlY-f.T (,',\il 'A.\lB.\ ~ ı - • AGUS'fOS, · 

illiJetio larihi tıılrik~ 

smanlı tarihinde \/ ~ HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
~ "~hkadın parma_(!_ı! 

Bu üç kadın kim? 
• 

fngilizlerin ''-1807 ., de lstanbul 
ve iıı1ı)aratorlı1k kapılarıııı 

zorladıkları aııde ... 

• 

Konferans! 
Nihayet tahliyeye 
razı olacaklar mı P 
LA HAYE, 19. A. A. - M:. Bri

and, M. Stresemann, M. Henderson 
ve M.Hymans Renin Talıliyesine mer 
but olan mali ve idari meseleleri tet
kik etmişlerdir. Tahliye tarihi tesbit 
edilmemiştir. M. Pirelli, M. Franki 

Osmanlı tarihinde kadınlar 1 fak olmuştur. Bu vekayi on ye- ve M. Cheron, mütehaısıslann mesai-
bir çok fırsatlarla muhtelif rol-j dinci asırda cereyan ediyor. Pi- sini tetkik etmişlerdir. Mütebassıs
ler oynamışlardır. Bu tefrikada er Dubuq 1691 de İngilizlerle !arın raporu ikmal edilir edilmez 
görülecek üç mühim kadın var-

1
muharebe etmiş, yararlık gös- Fransa, Belçika, İtalyan, Japon heye

dır. Osmanlı tarihinde devir de- termişti. Kendisinin og' ulları, to tleri hattı hareketlerini tayin edecek-
lerdir. Mezkllr heyetler, M. Snowden 

vir ortalığı kana boyayan vuku-· runları da cesur adamlar olmuş- in mütemmim tatminatı kabulü tak-
atta cehlin, gafletin ve. . . . ka- 1 lardır. Kendisinin evlatları da dirinde, Alman ve İngiliz heyetlel'i 
dınların oynadığı rolleri tespit! Martinikte kalmışlar, orada yer· ile temas edeceklerdir. Fransa, Belçi-
ve tasvir etmek meraklı olduğu leşrnişlerdir. ka, İtalya, Japonya arasında Young 
kad ·· k··ı b" · · K" b" · plinının mer'iyet mevkiine vaz"'i hak~ 
• ar muş u ır ıştır. ım ılır! Pier Dubuq'un torunlarından kında tam bir itilaf mevcut olduğu 
Osmanlı tarihinde türlü türlü biri, François Henry Dubuc (F- bildirilmektedir. 
rol oynayan kadınlar arasında ransuva Hanri Dübük) isminde- PARİS, 20. A. A. - Echo de Pa
nc kadar meçhul kalmış simalar ki bir genç, Marie Victoire Me- ris cazetesi, yazıyor: M. Briand, M. 
vardır? nant (Mari Viktuvar) namında Stresemann a Sarre meselesi hakkın. 

N b . k' ı da müzakerata girişmeğe amade oldu 
a~arlarnnızı _ı! asır evci ı ve orada bulunan yüksek bir ğunu beyan etmiştir. M. Briand, i-

vekayıe çevırecegız. Buhranlı Fransız ailesine mensup bir kız kinci mıntakanın tahliyesi hususunun 
bir ?evir: .. ,. Avrupada• Fran 1 ile evlnemiştir. İşte Aime Du- birinci kanunda icrasını kabul etmiş 
sız ınkılabı olmuş, sonra Napo-ll buc de Rivery bu izdivacin mah ve fakat üçüncü mıntaka için oldukça 
leon muharebeleri ba~lamış, bü- sulu"du"r. uzun bir mühlet istemiştir. 

~ 1 O DA BECENIYOR 
tüı: bu .baş ~fö1'.d~rüc~ vu.kuatm Bu kızın hangi tarihte dünya- WİNNlPtG, 20. A. A. - Sabık 
tesırlerı ~ogazıç~ ~ah_illenı:ıe ~a- 1 ya gelmiş olduğu pek te kat'i m~liye nazırı M. Churcbill, bir milli.
dar gelmış, kendim hıssettırmış. surette malfim değildir. yalnız kat esnasında M. Snowden in La Ha
Istanbu. lda p.ek k._anlı vakala.r ol·_ıl 1763 senesinde dog'muş olduğu ye deki hattr hareketini tasvip etmek 

dd 1 d 1 1 b b te olduğunu ve avam kamara11 tara-
ıı:ıu.ş, şı . et 1 1;1Uca e e er ır ı- söyleniyor. Kızın babası o sene ftndan pek iyi anla§rlmıı ve fakat ec-
rıru takıp etmış. İşte bu karı§ık ölmüştür. Aime bu suretle pek nebilerce alııılmaınıı olan açık söz
s~.fhal?rda gene kadınların b~- küçük iken etim kalmı demek !erinin ve dürüşt hareketlerinin boş 
yuk bırer rol oynadıklarını go- olu y ş bir takrm sui tefehhümlere meydan 
rüyoruz. yor. vermiyecefini ümit etmekte bulundu 

B\l tefrikamızla, mühim, me- Kız henüz altı yaşına bile gel ğunu söylem~r. 
raklı ve tetkikata müstenit ! ·. memişti ki annesini de kaybetti. AMERI 'NIN iŞTiRAKi 

A' ' k d' · - WASHİNGTON, 20. A. A. - M. 
eser vücude getirmiş olan J\J'lle- ıme 0 zaman en ısıne v~sı Hoover, Amerikanın La Haye diva-
rikalı müellif Mr. Morton'Wl, o~an akrabasından Preuve ıle nına iştirakini kabul projesinin tas
Osmanlı tarihinde bundan yüz, diğer yakın hısımlarının arasın· dikini ayan meclisinden talep etmeğe 
yüz elli sene evel büyük roller da büyüdü. karar vermiştir. 

Anas b b k b · BU iŞ OLMAZSA ... 
oynamış olan kadınlara tahsis . mı, a _asını ay etmış- PARİS, 20 A. A. _ Paris Midi 
ettiği degerli itabını naklede· tı.; fakat kız~gızrn Martinikte- Berlinden istihbar ediyor: Gerınania 
rek okuyucularımıza arzetmek kı hayatı sakın, asude ve atıl gazetesine nazaran M. Briand ile M. 
istedik. Fransızların bir müs- geçiyordu. Stresemann arasında cereyan eden 

mülakatta hazır bulunan M. Wirth, 
temlekesi o1an Martinikte doğ- Çocuğun son derece fedakar Renin tahliyesi meseksine müteallik 
muş, küçüklüğünü orada geçir- bir sütninesi vardı. Aime'nin müzakeratın bir kere daha akamete 
miş bir Fran~ız kızının macera- istirahattan başka yapacak hiç uğramasının iktidar mevkiint bir na. 
sile başlayan ve Osmanlı tari- bir işi yoktu. Aime'nin nezdine syonalist kabinenin gelmesini intaç e· 
hinde bu kızın bilahare oynadr- gidip geldig· i, samimiyet gör_ dü- deceğini beyan etmiştir. 

FRASIZLARIN CEV AB! 
ğr rolleri gösteren bu eserin en ğü bir aile de Tahcher de la Pa· LA HAYE A ., . 20. . A. - !'Tansa 
11 1 '..ıhim kahraı;.ıanı Aime Dubuc gerie (Taşer dö la Pajeri) ailesi teknrsyenleri mesailerini bu gün ik· 
de Rivery ( bıne Dübük) tür. idi ki bu aile ile Aime'nin mü- mal etmişlerdir. Netayiç. bir rapora 

İşte Fransız kızının ismini bu nasebatı hakkında meraklı bir dercedilecektir. En gayri müsait fa .. 
suretle tıı ıtt •·t.an ve bu başlan· · t k 1 raziyeye göre, İngilizler- istedikleri-

Çin de 

Muharebe mi? 

Rus ordusunun tah
şıdata ve taarruzla
rına devam ettiği 

bildiriliyor! 
Bir Rus gemisine ateş açıl

dığı gibi bir kıt'a da top 
ateşine tutuldu! 

). 

" rıvaye çı arı mıştır: nin % 50 sini alacaktır. Hatta mah. birinci sahifeden ın.obad 
gıçtan sonra eseri takip edebili- Tascher ailesinin de Aime'ye cuz Alman emlaki dahili hesap edi- C. serisi vergisi munzam kesirlerine ve maa-
riz: akran olan bir kızı vardı: Jose· lirse bu miktar% 75 e baliğ oluyor. 13 22 3 • 66 ril vergisine tabi değildir. Damga pu 

MÜHiM BJR KADIN phine. Fransız, Belçika. İtalya ve Leh heye- 14 20 3 • 60 lu diğer mükelleflerden olduğu gibi 
Eskiden tarihe meçhul kalmıt J f' T tleri Fransız teknisyenlerin raporunu 15 17, ~ 3,25 • 56 bordrolarla her memurun maaşına i-

oze ın ascher ailesinin kı- alır öğleden sonr• toplanacaklardır. 16 16 3,25 • 52 sabet eden miktar üzerinden pul il-
olın.J 1.a. beraber "Aime,, gene ztdır ve~ rl. Aime gibi Martinik Bu heyetler müştereken hattı hare· 17 14 3,5 • 49 sakı suretiyle ve.yol vergileride tev-
tarih noktai nazarından birinci adasında dun yaya gelmiştir. Bu kederini tesbit edeceklerdir. Muad· 18 12 3,7 5 • 45 kifat şeklinde dairlerince yapılmayıp 
derecede ehemmiyeti !ıaiz olan iki münasebetleri etrafrndaçıka- del teklifleri ne suretle telakki etmis 19 10 4 • 40 idarei hususiyelerce diğer mükellef-

.. 

TS'Oit $ be r\e ~ 

·ıık mahsul satıidt 

Emanet ve iı11ar 111i.idiirİ)reti ~11 

diden yapılacak: işler hal(l(111t1 
karar v<'.rdiler 

.. 

bir şahsiyettir. 1807 Ingilizler rılan rivayet şudur: olduğunu anlamak için M. Snovde~ Bu maaşlar tekaüt aidatile kazanç !er gibi tahakkuk ettirilerek tahsil 
in nezdine Belçika murahhasının git- vergisi ve maktu vergiler ile kazanç olunur. Fr•-•ada Spor 

Istanbula girme~e .. teşe~büs et- ZENCi KADIN iN SOZLERI me,;i muhtemeldir Derece Maa ıaslı icm•ıl u,ı,·.., .\fc,·ken -
tıler. Bu teşebbUSWl akım kal- u o• tazminat Fena mı idare ediliyor'? B f 1 ıı' 
masmda Aime'nin tesiri oldu. Aime, annesi öldükten sonra I:nçlit.eredc 1 ı 5 o Misil 4 600 Ot~ ta" tJ · 

- 2 125 » 4 500 PARİS, 19 A. A. - İntrasigearrt 'o 
Ozmanlı imperatorlug· u için ye- bir gün Josephine' in evine git- 15 KiŞi BOCULDU 

3 
k •• 1 '' h .. LOND A 100 » 4 400 gazetesi. köylü amele ban asının ser· Ul' mal' ypt m8P 

ni bir hayat devri olan 1808 ihti- mişti. O sırada Oferni isminde bah R · 19. A. A. -İ Dün 53· 
4 90 

mayesinin sureti istimali hakkında T Tj .Jj) 
!alinde Aime'nin rolü vardır. ve Martinikli bir zenci falcı karı şimal denizinde bir agiliz şile· » 3•2 28$ 30 318 tahkikat icrasına ve halkın bankanın Eylülde zmire gı~,, 

bi ile bir İspanyol vapuru arasında S 80 » 3 2 2S6 30 286 •"· 
Napoleon'un sukutu bile bu kı- oraya gelmiş, her iki kızın istik- vukua gelen bir müsademede İspa· 

6 
' fena idaresi ve irtikap eylediği hata- Bulgarların Botef futbol t~ıı, 

·ı l"kad d b ı· d · k "h' 1 70 » 3 210 22 232 !ar hakkında tenvir edilmesini talep ar· zın macerası e a a ar ır. a ıne aır pe mu ım şey er nyol vapuruna mensup 15 tayfa bo· mire gidecek ve üç maç Y ıll ...ı 

Napoleon devn. hakkındakı' söylemiştir. O zaman falcı karı- ğulmuttur. Mürtttebatın kısmı mütc- 7 55 » 3 165 22 187 etmektedir. Botef takımı; Bulgaris.t•0
"""· 

- 8 4S > 2 8 126 15 1 Paris, 19. A. A. - Köylü amele d ,,." 
tetkikatile meşhur olan Edovar nı.n söylediği sözleri Jo. sephine hami imdada gelen gemiler tarafın. > ' 14 bankası vesaikinin tasnifine devam e· vetli takımlarından biri ır • .,.e-. 

b ı 1 b dan kurtarılını•tır. 9 40 » 2,7 108 15 123 M kımında ilci Türk gend de ' 
D. riautt bu devirdeki vekayia a- ı a 1are unutm~ış',, ı.zzat .a~· DAWES GEZiYOR! 10 35 » 98 15 113 dilmektedir. Bunlardan bazıları o•- Bulgar takımını; tz~.•.ı' 

1 tın t F le A t 1 hi 2,8 kova ile münasebattan bahsetmekte- ili ıt ve şayanı dikkat hiç bir şey a ış ır. a ı, ıme nın a ı • LONDRA, 19. A. A. _ lakoçya 11 30 » 84 15 teşebbüs eden ve bunun ıç • f. 
keşfedilmediğini, bundan yirmi ni. şö~le keşfetmiş te gfıya de- dağlarında otomobil ile bir cevelan 12 2S » ~·8 75 IS ~~ dir. YANGIN NASIL OLDU? leyi bile imzalayanlar Alt•Y 
iki sene evel söylüyordu. mış kı: yapmak üzre dün Londradan hare\.et HA YE 19 A A p · kulüpleridir. . 0a ~j 

D K · k k · · eden Amerikıı sefiri jeneral Dawes 13 22 » 3 66 15 81 LA ' · · · - arıs İlk maç 6 Eylül cuma gıı µ"J 
ağmık vesikalardan, müşkü - ızım, seru o uma ıçın elyevm Lossieonouth ıehrinde bulu- 14 20 » 3 60 lS 75 transatliğinde bir yangın zuhur et· Botef takımları arasında y•~ 

latklak toplanan parçalardan mü- bl uraL~~: Avb~upd:ı'~a gön?e!ecelk nan M.Macdonalda mül.iki olarak mu 15 17,5 » 3,2 S6 IS 71 :;ı;:~~r~!'dasaga::;;.i~a~~t:zkı~~ı":.~; İkinci maç Altınay- Bot•ga~' 
re ep olan tarihin bu facialı er. '""n ın ığın gemıyı yo- maileyhle teılihatı bahriye meselc-;i 16 16 >> 3 25 SZ lS 67 rı arasında 8 Eyül pazar içinde kalmıştır. Bir kaç saat mesai- .-' 
faslı hep birlikte yazılmıştır. O- da Cezayir korsanları zaptede- hakkında yeniden bazı mülakatlar ic. 17 14 >> ' 49 10 59 

· · caktir. .,, ,1":. 3 5 den sonra yangının önüne geçılmış- U E ]U-' , 

nun için mükemmel bir şey vü- ceklerdir. Esir edilerek bir sara- ra edece~~YYARE BATTI! 18 2 » 3 :75 45 10 55 tir. Hasarat mühimdir. Bizzarure nü ,{~~ü-~ftı~~; 3muhteli~. 
cude ge~irilememiştir. ya götürüleceksiniz. Orada bir LONDRA, 19. A. A. _ Şnayder 19 ~O' » 4 40 10 50 Nevyork seferi tehir edilmiştir. tef takımı arasında yapıl•"',, tııl 

Hiç bir tarihçi Napoleon'un oğlunuz olacak. Bu çocuk şanü ta_yyare yarı<ına ;•tırak edecek olan 2 - Ankaranın bilhassa mesken !cibince muvakkat ta•ının' attan ı'stı·- TAYYARE GEZiNTİ iSi Altay ve Altınay takın11' ,,rl 
k · k f h'b' ! k h"k' ' ~ PARİS, 20. A. A. - ki askeri !ı•• uvvetı su uta uğramasında oy- şere sa ı ı o ara u ıim süre· F_ı_yat C 29 işar.etli .İtalyan tayyaresi ihtiyacı noktai nazarından hususiyeti! fade edemeyecekler gerek muvakkat him maç için şimdiden 

d İ 1 tayyare gurupu, yakında Lehistanda b ,_ / 
nanan mühim bir roıu·· meydana cek. Fakat işgal edeceg' i taht, un ta yanın ~ımalınde sürat ve mn- nazarı dikkate alınarak kanunun 18 memuriyetle olsun gerek mezunen ol- na aş ... mışlardır. ka ı ve şimali Afrikada havai bir seyahat • uu •• · 
çıkarıp izah edememiştir. Aime kendisnden eve! gelıniş olan bi- ve_met te~rübelerinde devam ederk- inci maddesinde bazı şerait dairesin- sun aleddevam üç aydan fazla Anka· k ( 

en bırden bıre motörüne ariz olan bir de Ankarada bulunan memurlara muh radan infikiik edenlerdir. yapaca tır. Mekt l •te 
nin mevcudiyeti uzun müddet rinin kanile lekelenmiş olacak. . k 1 k d e' n l 

ıa at ı tan olayı Garde gölüne dü· telif derecelere göre mütelavit bir şe· Bir sene içinde muhtelif zamanlar- '_l"' '' 
tarihçiler tarafından unutulmus Falcı karı bundan sonra Jose- şerek batmı§tır. Ancak hafif surette kilde muvakkat tazminat verilmesi da muvakkat memuriyetle gönderilen komiinistlerle nıü~ademe /I" 
tur. phine'in tarafına dönerek gfıya yanlanan tayyarenin rakibi binbaşı esası kabul edilmiştir. veya mezunen gidenlerin Ankaradan I . müsab8 

Aime Martinik'te doğdu, ha- onun da talihini fiiyle anlatmış- O!ella mahallı nk'ada dolaşan ge- Ankarada bulunan memurlara han inlikiiki ceman üç aydan fazla olsa da' HAMBURG. 19. A. A. - Gazete. 
yatının ilk devirlerini orada ge- tır: mıler tarafından kurtarılmıştır. gi dereceye ne miktar tazminat veri- hi muvakkat tazminattan tamamen İs· !er, komünistlerin şehir civarında çc- h ftıl 

d 
f . BİTMEDİ GENE O HIKA YE ı~ce~i ?şağıda derece sirasiyle göste- tifade ederler. Hastalığı sair sebepler !ik "'.iğfer cemiyeti azasından bir , 16 lilCl a .<> ..J 

çirdi. Garip bir tesa Ü esen o· LONDRA, 20. A.A. _ M. Macdo· rılmıştır. le üç aydan fazla mezuniyet alıpta çocugu arbede esnasında yaralamış &"'-- ._ ft rs·- 'ı:J 
!arak bilahare Napoleon'un nald, b~hri tahdidi teslihat hakkında 4- Kanunun on sekizinci maddesi Ankaradan aynlmayanların muvak- olduklarını yazıyor. ,._ • - b~ 
zevcesi olan ve Fransa imperato t~krar ıeneral Daweı ile görüşmü~- mucibince aşğıdaki fi.kralarda göste- kat tazminatı lcat'edilmez. IŞŞIZLICE KARŞI haberi nedir ? ın!1 511 

riçası mevkiine kadar yükselen Avusturya da tur. rilen memurlara tazmmat .. ':'.erilemez. Ancak üç aydan fazla mezuniyet BERLİN, 19. _ A. A. - Nazırlar, başlamıştır. • ~ 
Josephine (Jozefin) de tıpkı Ai- - , •• SAAITE 400 MiL! Bu~lara yalnız kanunun .. uçu.ncu ma~ alıpta Ankaradan ayrılanlar ve fakat işsizliğe kar_şı sıgor~a kan~nunu ta· 10, Oll' 

Kanlı bır musademe LONDRA, 20. A. A. - Schneider ~esın~e_yalnız emsaller uzerınden dı- bu müddet zarfında tamamen Anka- dil eden prOJC}'l tasvıp etmıştır. Gelecek l.ij61Ağll5 ~'' ~ 
me gibi Martinikte doğmuş, ha tayyare yarıtı için tayin edilen murab ~er v~l~yetler memurları gıbı maaş ra haricinde kalmayıpta müddeti mü- - . . . cevap larıl~ zartll

11
•
1 

e4' 
yatının ilk devirlerini orada ge- LONDRA,19. A. A. - Viyanad~n ~uşşekil guzerı:ah üzerinde iki cev.,.. ıta edılir. . . tebakıyesini Ankarada geçirmek üz- !ere dahı muvakkat tazmın~t -:eni· b ~ 
çinniştir. Pier Dubuq ismin- Daily telgraf gazetesin~ bildiriliyor: lan yapa? .İngiliz tayyare mülazimla- A - 28 Mayıs 1928 tarıh!i kanun re avdet edenlerin Ankaraya gelme- mez. Ankarada bulunan mufettışler akşamına kadar kil rııO ~ 
de Normandiyalı bir Fransız Sitirya eyaletinin Mereın beldesınde rınden bırı saatte 340 mil katetmeğe mucibince yapılacak meskenlerden !eri muvakkat tazminattan ist'fade burada bulundukları müddet zarfında ğlz. 16 ıncı haftanın efl ~eti 

Heimwehr denilen Avusturya Faşist mu".affak olmuştur.Fabrikadan daha istifade edenler işbu meskenlerden is- için bir hak bahşetmez ve kend:leri- i~amet yev~yesi alama.Y.aca~ları i- haberi için atıııııcll" ..ıı~ 
vaktile Fransadan kalkarak Mar teşkiliitının kuvvetli bir müfrezesiyle yenı ~ıkan ~.ır tayya;eile yapılan bu u tifadeye başlayıncaya kadar tazmı- ne tazminatta verilmez çın bu tazmınat verılecegı gıbı Anka V ~ 
tinik müstemlekesine gitmişti. mühim bir sosyalist gurupu arasında ç~ş b.ır tecrube ma~ıyetinde olduğu i- nat alırlar ve istifade ettikçe muvak- Kezalik üç aydan az ;,.üddetle me- rada ikametgahi bulunan müfettişler 271 Ağustos sall ce' 
Fransızlar o zamanlar burasını vukua gelen kanlı bir müsademede 3 çınmutehasıslara gore elde edilen sü- kat tazminatları kat'edilir.. zunen veya muvakkat memuriyetle de bu t~zmin~~tan. istifade eded~:r. l!Anedllecektlr· ~~'~ 
yeni zaptetmeğe uğraşıyorlardı kişi telef ve 60 kişi mecruh olmus- ratin 400 mile çıkarılması pek münı. B - Devlete ait mebarude oturan- Ankaradan infikak ettikten sonra me Mıntakaı tef.tışıyesı .Ankara hanem- - 111ii' jl 
Pier'in Martinik adasının zap- tur, Müsademeyi müteakip Heim· kündür. İki sene evci İtalyada vuku lar yani emlaki milliye ve metruke ve zuniyetinin temdit veya raporla daha' de olanların ıka~etgahı Ankarada b~ larınızı Milliyet ııerlı1;/, 
tında hizmeti oldu. Oradaki yer, wehr ile Kneftelfeld kasabasını işgal bulan son Schneider musaba kasında borç mukabili hükumete intikal eden' bir müddet Ankara haricinde kalması! lunursa kendilerıne muvakkat tazmı memurluğuna göıı~,.ı' 

crmi lerse de iızerlerine yürüyen mü- b~r~nciliği ihraz eden İngiliz tayyare- e~lik ve alelümum devlete ait met>a-' Iizungelmcsi veyahut memuriyetin ı nat verilir. . . 1 ·.,ııı tıtl 
li vahşi kabilelerle mücadeleden him bir sosyalist gurupu karşısında cısı saatte 281 millik bir sürat temin nıde oturanlar.. . . 

1 

bir müddet daha devamı için emir ve- v _ Muvaz~af memurlar_dan ?ırı- Balikesir Yiliiye R'Y'se . 
ı:onra Fransızlar adarım sahibi orasını lıir mUddet tahliyeye mecbur edebilmişti. C - Mcmurıne tahaıs edılen mes· rilmesi dolayısile Ankara haricinde ı nin bir memurıyete vekalctı halınde Nahiyesi Belediye 

1 
1 ilj~f 

olmuşlar, Picr Dubuq ta adanın 1 olmuştur. .. HAVA ERKANI HARBi ke~lerde oturanlar. Ş~hremaneti ev·ı' üç aydan fazla kalanlardan üç ay i- ikinci bir muvakkat tazminat veril- Yirmi iki Ağustos ihf~:~ri~.fil' 
•ar! rncla Trinite namı verilen ı StV!Y Ad NAS' 2k0t. LoA. A. - Dd un ıarki LO'.fDRA. 20. A. A. - İngiliz lerınde oturanlar. çin v~rilmiş olan tazminat istirdat c- mez. len Havran kasabası .c diıd• 

. d 'Ik f yrıe e an renzen e nasyo- kuvayı havaiye kumandanı sir Joh - D - Üç aydan fazla müddetle An. dilir. y _ Açık maaşı alan memurlar tının ihale günü te?•' :kıPJa 
hır yere yerle~erek ora a ı şe· nalistlerle sosyaliatler arasında va· Sa!mond kuvayi mezkurenin erkil.n. karadan mezuniyet ve ya muvakkat j H _ tkametgahi Ankarada bulun- muvakkat tazminattan istifade ede- Proje ve şartnamesı Y 
ker kamışı yetiştirmeğe muvaf-, him mücadeleler olmuıtur. harp reisliğine tayin olunmuıtur. 1 memuriyetle ayrılanlar. Bu fıkra mu- mavan müfettişler. 'Ilı• eibi müfettiş- mezler. ve ilan edilecektir. 

E ... 
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~.11LLIYET 21 :\CUSTOS, 1929 

§.konoml-
1\n1prika sern1a,T~si "\ vruı)ayı 

~iiratle ist1ia ediyor. 
( MiLLİYETİN ŞEHİ~ HABERLERİ ] 

Memlekette 

Sıtma mücadelesi 
Cihan serrn . . öh 

retini kı be :1Y_esının kutpu denen Londra, harpten sonra ~ -
Gün Y t_tı. ımdi sermaye kutpu Nevyork. 
SCscıcg~ç.mıyork~, Amerika sermayesi en büyük Avrupa mü

Evlenenler -------
Bir senede kaç kişi 

M:c h rını bı~~rbırer kendine ram etmesin. 
ıııı h!s ur İngılız şirketi (Associated İndustrie Limited), bir kı- Şehremaneti hududu dahi-

aıı şirk~i senetlerini evelce Amerikaya satmış~ı. Meşhu~ Fran- lindtı bir senede 4,200 
~tlcrini A (Th?mson - Houstan), geçenlerde hır kısım hısse se-
t'.tketi (A menka kasal~rına gönderdi. Şimdi ~e meş~_ur ~iman çift evlendi 
ıssc s ·~-~-) otuz mılyon marklık (15 mılyon Turk !ırası) 1028 senesi Kanunusani iptidasın-
&~ncdını yeni dünyadaki (General Electric) müessesesine dan Kanunueveli nihayetine kadar 
~lı alıyYcır 11• İdaıe beyetiııc maruf Y oung la beraber beş Ameri bir sene zarfında İstanbul belediye 

A. or. dairelerinde 4200 çiftin evlenme me-
lla rtılı; Avru · ı · rasimi icra edilmİitir. 

t'i 01 • k pa ı e Amerika arasındaki ekonomi muvazenesı Kanunusanide 352 çift evlenmiş 
t!ıernnı~ra değişmıştir. Bundan sonra, ihtiyar Avrupanm en olup bunun 63 ü Beyazıt, 80 i Fatih_, 
A. Yeti senn .. 1 . . "d ı· 1 . d r tııenk aye muessese erının ı are mec ıs erın e, gen~ 118 i Beyoğlu, 12 si Ycniköy, 12 sı 

ltıs111en ~n sennayedarlan o~~racak, bu müessesele_ri~ karları Anadolu Hisarı. 31 i Üsküdar, 26 sı 
taktır mcrıkaya akacak, hiılasa Avrupa Amerıka ıçm çalışa- Kadıköy. 3 ü Adalar ve i si de Ba-

l/ kırkoy Jaircsı dahilincledır. 
1 e bund . . • . . Şubatta 346 çift evlenmiş olup bu-
ar A.llı. .kan sonra, sermayeyı bırncı elden ucuz faızle arayan- nun 52 si Beyazıt. 71 i Fatih, 125 i 
atıtak ik~ :1Y.~ _ı:ı.u'.:3caata mecbur olacaklardır, zira Avrupada I Beyo_gtu. 13 ü_ Yeni~öy, 11 i '.°"nado-

cı, u~ncu elden ağır şartlı sermaye kalmıştır. N. lu Hısarı, 23 u Ü•kudar, 36 sı Ka~ı-
ı\ * * * köy, 1 i Adalar, ve 14 ü de Bakırkoy 

lladoludan günde 45-50 vagon buğday da~e:;t~:hi~~d~i~!r.evlenmiştir. Bu

geldiği halde ekmek fi atları UCUZiamıyor n_un da ~2 si B~yazı~. ?.8 i Fa~, 117 
S sı Beyoglu, 8 ı Yem koy, 12 sı Ana-

lltd on Cünlerd h - -~ . . . dolu Hisarı. 24 ü Üsküdar. 26 si Ka-
tııı otudan ve eşe rınuze. gerek A-, Borsadaki dünkü ~ngılız_ li~asınınl dıköy ve 2 si de Bakırköy dairesi da
k~atda bu d~erek harıçten fazla t~oreffüüne sebr_p İzmırden ıntızar hı hilindedir. Bu ay içinde Adalar daire-

• Gunde 40 g y gelmektedır. 1 lafına evelki gune nazar.an az. kam- si dahilinde evlenen olmamıştır. 
~f'!ay geld".~? vagon mıkdarında biyo gelmesi ve buradaki talebın faz Nisanda 301 çift evlenmiştir. Bu-

~ ~e bir t~a:r ~ıaclde ekmek fiatları la Bolmasıdkır. . erlı""ı· bu talebin bir nun 44 Ü Beyazıt. 62 si Fatif, 123 Ü 
dt "'"""ek . ra etmemektedir. . . orsa omı~ 6 • Beyoğlu, 7 si Yeniköy, 11 i Anadolu 
t Y ı;.tı d~~tı tespit edilirken buğ- ~tıyaoa. mukab~ olup ~lma~gını tah Hisarı, 25 i Üsküdar, 24 ü Kadıköy, 
ce llındığ dgıl un fiatı nazarı dikka- kik etmı§ ve muspet bır netıceye va 1 i Adalar 4 ü de Bakırköy daireleri 
"'~ ın an e km k rılmıştır ' ıtı .Y ten~,· e narhı kolay * · . . dahilindedir. 

ıae fut uı e_tmemektedir. Un fi- M~kteplı kızlar ve ~caret oda- Mayısta 296 çift evlenmiştir Bunun 
llıtn bir tü~ .bugday gelmesine rağ- •1 - Tıcaret odası Ameli hayat m~k 50 si Beyazıt, 73 ü Fatih, 106 si Be
~•ktedir lu es~ı mevkiinden düg- teplerlnden bu sene_ mezun ~lan bıl- yoğlu, 8 i Yeniköy, 14 Ü Anadolu 

,$ •rasında Bugday. liatları 17 .5- hassa. k_tz talebeye ış bulmaga karar Hisarı, 18 i Üsküdar, 22 si Kadık_öy, 
Ilı llu tiinl d tahavvul etmektedir. verOmıd ştıbr. . . . . uh rf 3 ü Adalar ve 3 ü de Bakırköy daıre-

1\ llıc c~ ı! dünya zah· ı· . .. a unun .. temını ıçın. ~ te ı lcri dahilindedir 
~ .. b rkeıı olan ş· ıre ıatlan muessesata muracaat etmıştır. · . 1 · · 
Ctııı Ui:day ve ıkago zahire bor- * 40 Çöplük kibrit kutuları- Kib Hazıra~da 314 çıft ~v eıı_mıştır. 
~•ktedir un pıyasasını alt üst . inh" "da . . A . Bunun 42 ı Beyazıt, 76 sı Fatih, 114 
•ah· . nt ısar ı resının vrupaya sı- .. B . 1 8 . y .k.. 14 .. Anado-

~ h ıre lıo . tti' .. 40 .. l""k kib "t k t l u eyog u, ı em oy, u 
, '. lııın b rsası mahafilinde ekmek p~rı§ e ~1 

• çop u n u u an lu Hisarı, 20 si Üsküdar, 27 si Kadı-
•rı1ııı u hafta d. dun gelnııttır. k.. 3 .. Ad 1 10 ü d B kı k .. 
~<h tkle h•rab UŞmesine ihtimal Bu kutular şimdiki kutuların ruı- doy, 1 u d hilia. ~rdvedir a a r oy 
llıt ın dü · er gelecek hafta f kad d "b . t1 · bo aıre erı a n e . 

ktedir. \eteği muhakkak addedil- ı d ar ır. Kı rı erın yu daha kı Temmuzda 381 çift evlenmiştir. 
" • ır - 1 sa ır. . . Bunun 65 i Beyazıt. 80 i Fatih, 134 
.,. ı;·-Qıy0 f ti . Bu kibrıtler 2 kuruştan satılacak- .. B -ı 11 . y ik"' ı• .. Ana-
$ok '•.sı ıo 1• arı - Diin tngı- -tır u eyog u, ı en oy, , u 
10 teınt :.15,s kuruşta açılıp bir İc ük ku 1 C t . .. ü dolu Hisarı, 22 si Üsküdar, 41 i Ka-
l'\ı 1 8.ıs k •~uç lor gösterdikten sonra tı uç ka ~u ~tır umar esı gun dıköy, 5 i Adalar. 9 ü da Bakırköy 

t on a, lr çıktıkt 'k sa şa ~' . n. ca . · . . daireleri dahilindedir. 
<et g 

1 
Parada k · ü~ sonralOI.. u Kibrıt inhısar ıdaresırun evelce sa A- t ta 353 ift 1 "ştir 

llt •• · 2.s ı.. apanmııtır. DUn li- tıta çıkarmayı tasavvur ettiği def- guı 08• ç .~ven.mı · 
p""t altın 8 açılıp 9 ıı 5 ta kapan t klind ki kib . k 1 f" Bunun 50 sı Beyazıt, 84 u Fatih, 107 
anlllıtı:tr 87,s ta açtlıp' 880 d ka- eri ı~ d e Imrıtd _utuda'"! _ıatdil~ke si Beyoğlu, 14 ü Yeniköy, 17 si Ana-

. a - ae eıın e uyuş~ . a. ıgm an şım ı dolu Hisarı, 33 U Üsküdar, 38 i Ka-
• •aa~ı nazar edilıniştır. dıköy, 7 si Adalar ve 3 ü de Bakırköy 

/(, 
daireleri dahilindedir. 

b ambio Borsası 20181929 - Eylülde 363 çift evlenmiştir. Bu-
~ıı,.,. dtb bl'lla.AZLAR nun 44 il Beyazıt, 83 U Fatih, 117 ıi 
ııu,.,~., ıu 

1 

.
16 0000 

TAHViLAT Beyoğlu, 20 si Yeniköy, 14 il Anado-
''"ıy,b ~·•hotde ıtıt 50 Auclol•} ı. T. 40,- lu Hisarı, 30 ü Üsküdar, 43 il Kadı-

'1ıttr ''''" , 6~ D T. ~ J: 40,- köy, 5 i Adalar, 7 si de Bakırköy dai-
~ bta Sl:N '-"TLE 46, - releri dahilindedir. 
-'•1<1 ~ R Tnoet flrhtl 4,60,00 Teşrini evcide 362 çift evlenmiştir. 
l 1' >lu d.,.

1 
ıı 80 lı:ıttuıtt flrhC • 40,00 Bunun 60 i Beyazıt, 72 si Fatih, 128 

l !J .... ,, ~' roı. 1:1 oo llıllll• Şlıtetl 16 15 i Beyoğlu, 12 si Yeniköy, 15 i Ana-
1. ~ Şt,ı,,. 76 oo H P ... llau ıırteıı dolu Hisarı, 27 si Üsküdar, 42 si Ka-
l' 1' Ştıteu 11,00 Çt'.Kl.\!,I\ dıköy, 4 ü Adalar ve 2 si de Bakırköy 
l b ~ıı, A !I. JS oo daireleri dahilindedir. 
t b'tlrıııto ı ıo 40 Lo•drı 1017,25 oo Ne•yort 0,41 ,S8.7500 Tetrinisanide 443 çift evlenmiştir. 
4. ı;:ı"''"'" ı, 14.SO Paıı. ıa 17,00 Ati.., IO 86,00 Bunun 70 i Beyazıt, 105 i Fatih, 163 
1 l'tı ...... ._ 6 os c •• .,,. ı 47,2S loma 09 ıuo ü Beyoğlu, l1 i Yeniköy, 12 si Ana-
t 1ıı, ' 1''l ~. 118 ~ 1111.Ulf u oo.oo Amıterdı• ı 18,75 dolu Hisarı, 29 Üsküdar, 39 u Kadı-
1.ıı, ı:.,.. • iıl 50 Bröbıl ~ 42.~0 Solyı b.; 6:!.50 köy, 3 ü Adalar, 11 i de Bakırköy dal 

~~,, 4 ~S Praı lb 05,00 B1rtıa ı CJQ,75 releri dahilindedir. 
18 011 Vtyıno a ııa,oo Kinunuevelde 380 çift evlenmiştir. 

ti 
. 4 • 4 Bunun 52 si Beyazıt, 76 si Fatih, 160 

C i Beyoğlu, 7 si Yeniköy, l1 i Anado-
l'lutd~l'P,f ve Zahire Borsası 20181929 lu Hisarı, 28 i Üsküdar, 34 Ü kadı-

•)' A köy, 6 si Adalar ve 6 si da Bakırköy 
'•ıııııı. 1 ZA!lll ASGE.ll Birinci ıen IJC0,00 !lkı0.00 daireleri dahilindedir. Bu hesaba na-
1:.ıııı., ~ ı. 12 ıı:. P. l. .P ltlact 0000,00 0000,00 zaran bir sene zarfında Beyazıtta s, 2 3 IB,ı5 17 27 Oçlloct oııoo.ııo 0000,00 634, Fatihte 940, Beyoğlunda 1512, 
ı.,. 0.0 ıo.oo lb,UO Ruınol Yeniköyde 131, Anadolu Hisarında 
~llıt o.0 

16•00 16,00 ıı:epet 156, Osküdarda 310, Kadıköyünde 
s.:ııı.~ 17
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' ~ }tan, ıbar~~~:?r: bın _d?k~z yijz otuz dokuz lira seksen yedi 
~<I k~/\.gUstos 929>

0 glu bırıncı -~~ktep tanu~atı kapalı z~rf usu
e ?Ulduğundan Carşam?a _gunu saat on bıre kadar munakasa 

t11ııı a <tc el rı hl ta~ıplen~ ıdarei hususiye heyeti fenniyesin
lcr 1nı vakt e Yetı fennıye vesikasile teklif ve teminat mek-
L .. '1 rn•ıayyene kadar encümeni vilayete tevdi eyleme-

, lda~~ffiRill ~aiınii vilayelien: 
~·Iı~ it hususiy 
lı;Ji" o~ köınünıe rnue~sesatrna muktezi üç yüz on beş ton İn-
§<ııııi; tntil'akasa:;;ı~ ellı ton kriple maden komürü kapalı zarf u
"ıeııı a _g!ln S<ıat c.;ı~:uımu~tıı_r taliplerin 28 Ağustos 929 Çar-

lrılaycte tev~·n 
1
1rde temınat ve teklif mektuplarını encü

ı ey emeleri. 

Adliyede 
Adli konferanslar 
Yeni eeza usulü muhake-
mesi ve icra ve iflas kanun
lan hakkında konferans-

lara devam edilivor 
Yeni ceza muhakemeleri uıulü ka 

nununun tatbiki dolayısile adliyede 
açılan kurslar devam etmektedir. Bu 
cümleden olmaküzre vi13yet mera
sim salonunda jandarma zabitlerine 
mahsus olmak üzre iki konferans ve 
rilmişti. Adliyede de polislere 6 ders 
olmak üzre konferanslar verilmek
tedir. 5 Eylillden itibaren tatbik o
lunacak yeni icra ve iflas kanununa 
hazırlık olmak üzre icra reisi Refik 
B. tarafından icra dairesi memurları 
na izahat verilmektedir. Bu Konfe
ranslardan ikincisi dün aksam saat 
18 de verilmiştir. · 

Yeni icra ve iflas kanunu 5 Eyliıl 
perşembe günü tatbik olunacaktır. 
Kanunun tatbikine başlanınca bu 
yüzden hapse girmiş olanlar tahliye 
e3ilecektir. Malum olduğu üzre yeni 
kanun borç yüzünden hapsi kabul 
etmemektedir. 

ACIR CEZA "'"'v...,,E""'3"'üNCO CEZA 
MAHKEMELERİ TATİLE 

BAŞLADI 

Dünden itibaren Ağır ceza ve ü
çimcü ceza mahkemeleri tatil etmiş 
!erdir. Nöbetçi olan birinci ve ikinci 

• 

etlrU M~;-~:ya gön-
lzmir vilayeti bütün tahsisatı müca· 

deleyi takviye için tevhit etti 

t derilecek İzmir Viliyeti Sıhhiye Komisyonu hastalığı vardır. Hassa. ·e ince ruh-

l'nıan "ırsızları Vali Kazım paşanın riyasetinde i~ti- lu bir kızdır. u Lise mezunlarının dün Da- ma etmiştir. Hadise günü basit bir meselederı 
İçtimaın sebebi; vilayetin muhte- dolayı darılmış ve hatta babası ken 

~ 
rülfünunda imtihanlan lif yerlerinde mühim tahribat yapmak disine bir de tokat atmış. Genç Emel 

enıl·ranıı's yanurundan ta olan ve vefiyata sebebiyet veren hanım galiba bundan müteessir ol I' başladı sıtma hastalığıdır muş. evin ikinci katında oturan am 

1 1 1 ~ 
- .. - Sıtma ile mücadele esa!iları görüe casının sandıkta boş duran tabanca 

eıtya pa an ar yaka an 1 Maarif vekaleti hesabına Avrupa- şülmüştür. sını bulmuş ve kendi yatak odasının 
Y \1 , ya gönderilecek lise mezunu talebe- Vilayet dahilindeki kazalarda sıt- kapısını kilitledikten sonra taba'.'lcayı 

- -- nin dün Darülfünun konferans salo- ma mücadelesine devam edilmekte- nahiyei kalbiyesine tevcih etmiştir 
Galata rıhtımında bulunmakta olan nunda ilk imtihanı yapılmıştır. İm- dir. Elini pansuman yapmakla meşgul o 

Semir~mis vepurundan, sandallc gece tihan!ara Maarif emini muavini Fa- Hililiahmcr, Belediye. Sıhhat ve fan Faik bey, ilk kurşunun sadasım 
yanaşa_n _iki serseri eczayi tıbbıye bu- hir beyin riyasetinde ve Kabataş li- İçtimai Muavenet Müdürlüğü, Mu- işitince kızın yatak odasına koşmuş 
lunan ıkı sandığı aşırmışlarsa da y1- sesi ulümu ta.biiye muallimi Servet, hascbei Hususiye bütçelerinde mev- ise de kilitli olduğunu gör~ ce, diğeı 
kalanmışlardır. Hırsızlar Ahmet ve Kız muallim müdürü Nuri, Ercnköy cut hastalıklarla mücadele tahsisatı odaya muttasıl olan kırprya teveccüh 
Riza namında iki sabıkalıdır. kız lisesi müdürü Mahır, İstanbul er- birleştirilecek ve kazalardaki Sıtma etmiştir. Birinci kursun sol kolundan 
VOYVO YÜZÜNDEN• VAPURDA kek lisesi müdürü Celal Ferdi ve Ga- mucadelesi takviye edilecektir. "hafif bir çizici yap.,;ak suretile sey-

BIR KOV ALA.MAÇA latasaray müdürü Fethi beylerden İzmir vilayet merkezinde de ınü- retmiş, babası yctişinciye kadar E-
mürekkep komisyon nezaret etmek- cadeleye ba>jlanacaktır. mel hanım, teredı:futsüz ve metanetle 

Evelki gün akşam Caddebostanın- tedir. Sualler vekalet tarafından ha- Karşıyaka, Bayraklı, Mersinli, ikinci kurşunu da -patla•mıştrr. Kur 
dan hareket eden Halep vapurunda zırlanmı~tı. Dün riyaziye, tabiiye Bornova nahiyesi ve köyleri, Seydi- şun kalbe tesir etmemekle beraber, 
bir takım gençler makine dairesinde'> ınıştır. İkinci imtihana yarın devam köy nahiyesi ve köyleri, Narlıdere, sol memenin üzerinden girmiş ve sol 
başlarını içeriye uzatarak: ve tarih coğrafyadan imtihan yapıl- Balçova; Yınıkköy, Buca mücadele; akcigerin hır kısmını tahrip ederek 

- Ateşçiye voyvo! diye bağırmı~- edilecektir. Evrak imtihamiye Anka- mıntakasına dahil olmaktadır. arkadan çıkmıştır. 
lar. Voyvo bağıranların adedi gittik- raya gönderilecek ve netice vekalet- Bu yerlerde kinin tevıiatına der- MENŞE ŞAHADETNAMELERİNE 
çe çoğlaın_ağa başlayınca ateşçinin ten bildirilecektir. Talipler yüzden hal başlanacaktır. NUMARA 
kan tepesıne fırlamış. elindeki kür~- fazla idi. Bu talebeler Avrupaya li- Şehir dahilinde ve köylerde su bi- İkttsat vekaletinden gelen bir e-
ği yere atarak merdivenlerden yuka- san, tarih, coğrafya ve rıyaziye ders- rikintilerinin temizlenmesi, sivri si- mirde muahede haricinde Rusyaya 
riya çıkmıştır. !erini takip edecekler avdetlerinde de nek yatağı halinde kalmaması için ted vaki sevki yat için tüccarlara verile-

Bunun üzerine voyvocu gençlerle 10 sene müddetle vekaletin emrinde bir alınacaktır. Mazot dökülmek ıu- cek menşe şahadetnarnelerine sıra nu 
hiddetlenen ateşçi arasında heyecan- çalışacaklardır. retile su birikintilerindeki sivri sinek marası konması bildirilmiştir. 
lı bir kovalamaca oyunu başlamıştır. TAHiR B. İSVİÇREYE GİTTİ yavruları itlaf edilecektir. iNCiR BAYRAMI 
B~ ~~thiş .telaşı gören vapur hal- Haber aldığımıza göre Maniıı.a Vi- İlk incir mahıulil gelecek Pe..,em-

kı bırbırıne gırmişlerdir. Hukuk fakültesi reisi Tahır B. Ulyeti dahilinde Sıtma hastalığı mü- be ıı:ünü İzmire getirilecektir. İlk k;r 
B tak. · ··d · iki gün evci tedavi edilmek üzre İs- . u 1P epı mu det sürmüs mha- him vefiyata sebebiyet vermektedir. tı olarak getirilecek incir miktarı 

yet \ı:amarotların müdahalesi sayesin viçreye gitmiştir. Ebulula B. Tahir Mücadele tedbirleri alınmıştır. altı bin çuvaldan ibaret olacaktır. 
de ve meseleyi -11ıyan halkın kahka- beye vekalet el_mektedir. M · vil• t" t · Sıh T k ld""" takdi d · anısa .ye ı namına zmır \ ren er en ge ıı;ı r " .ıncrasıra 
haları arasında atetçi yanştırlarak o- DAROLFONUNDA hat ve İçtimai muavenet Miidürlüğll öğleden sonra, geç geldlif takdirde 
cak başına avdet etmiştir. KONFERANSLAR vasıtasiyle mühim miktarda kinin sa-' ise ertesi sabah yapılacaktır. 

BIROLOM Tatil esnasında verilmesi takarrür tın alınacaktır. * Tütün mübayab - Tütün ihisa 
1 etmiş olan konferanslara iki merkez- IZMIRDE MAHKOM nrun bu aene köylerden tUtlln alaca-Çata cada 15 ya•ında Hakkı odun 

k • de devam olunmaktadır. Tıbba aıt o- KOMONISTLER "ı ve bu tiltilnil İzmirde i•l~ttikten 
satma üzre araba ile giderken düş- l la T 16 ' 
müş ve tekerleklerin altında kalarnk an r 1P fakültesinde verilmekte- Taklibi hüki'lmetten maznun komü sonra harice sevkederek satacağı hJ-
olmüştür. dir. Bu konferanslara tıbbiyelilerle nistlerin temyiz itirazlarının redde- ber alınttllftır. Bu münasebetle inbi-

beraber kimya e~stitüsü talebeleri de dildiği ve Siverek hapishanesine na-' sar idaresi, §İmdiden teşebbüıı.ata bat 
BiR SANDAL PARÇALANDI devam ~tn:ıektedır. D~ğer konferans- killerinin tensip olunduğu Adllye ve-llamıı ve mlllhakattan satın alaca!J 
Dün Küçük Çekmeceye gitmek u- tar Darulfiinunda verilmektedir. Bil- kS.letinden İzmir müddeii umumiliği- tiitUnün miktarmı tessit ;çin l:i?:rıı 

zre saat 13,30 da Hasır iskelesinden hassa Hukuk. '.akültesi:ıde yeni ka- ne bildirilınisşe de evrak henüz tem-1 gelen muameleye tevesül eylemiştir. 
hareket eden Merih motörü, köprü nunların tatbıki dolayısile verilen yiz mahkemesinden gelmemiştir. Do-\ * Çekoılovakya ile ticaret - HU
gözünden geçeceği zaman Balık pa- takrirlere ;'talk büyük bir alaka gös- sya gelince mevkuflar Siverej!e nalt- ı kO.metimizle Çekoslovakya arasında 
zan sandallarından Mahirin sandalı- termektedır. ledileceklerdir. 1 ticaret muahedeoi im•alanmadığıh-
na çarpmıştır Musademe neticesinde HANGi KITAnAR TERCiH SINDIRCI MOSTANTICI dan, Çekoslovakyaflın bu sene bizden 
sandal derhal parçalanmış. rakibi o- EDiLECEK? KENDiNi ASTI tiltün alıp almıyacağı henüz anlaşıl-
lan 4 ~işi de~ize dökülmüştür. Maarif vekaleti bu sene intihap e- Sındırğı müstantil!i Sabri bey me.I ınamı,tır. Çekoolovakya, geçen sene 

Motor denıze dökülenleri kurtar- deceği kitaplar arasında Arapça ve zarlıkta kendini ağaca asmak sııreti-1 bizden 4 milyon okka tütün almıttt. 
llllJbr. Acemce kelimeleri az olanları tercih le intihar etmiştir. Bu miln•sebetle böyle mühim bir ka, 

I ON edecektir. IZMIRDE RESiM SERGiSi pınm bu sene kaybedilmeai, tütün 
B R G DE 6 KiŞi ÇICNENDI İzmirde bir (Resim Sergiıi) vU- ;nırra ve tacirleri için ehemmiyetli 
1 -·Kato isminde bir İtalyan oto- Emanette cude getirilmeııi için Ressamlar tara- bir zıya addedilmektedir. Sallhi,yet-

mobllle Fenerden geçerken 6 yaşın- fından tctebbilade bulunulmuttur. tar mahafil liri hükllmet llJ"uında 
1 

da Salih isminde bir çocuğ• çarpmış- Göksu da köprU Resim sergisi; Ressamlar cemiyetinin kmda bir ticaret muahedesi aktolwı-
tır. C Beyler sokağındaki binasında yapıla masına muhakkak nazariyle baktnak-

2 - 10 Y•§larında Adil isminde bir eng8Ver kÖprÜSÜ caktır. Nihayet on bet gün sonra ser tadırlar. 
çocuk Sirkecide 34 numaralı tramva- 1 kt ..; açılacak ve reaaamlarnru;ı sergide • Piri•ta hilekirlık - Şe .. -'-'-de 

k 1 t B"\ · b" yapı 8C8 lr. •- • """'""' yın ar asına ası ıruJ ır. ı etçı ır a- i~ yii7den fazla eser tetlıir edecek- satılan bazı pirinçlerin hileli olduğl' 
ralık elindeki bilet kutusu ile Adilin Emanet Göksuda betondan bir köp tir. anlatılmıttır. 
başına vurmuş çocuk yere düşmüş rü inşaaına karar vermiştir. Bu gün AYVALIKTA GENÇ BiR KIZ Piyasada barı tacirler Siy•m pirin-
arkadan gelen otomobilin altında kal- Göksuda Cengaver köprüsünün te- KALBiNE iKi KURŞUN SiKTi cini Mısır pirinci gibi göstermek i-
mıştır. Kondüktör ve şöför derdest e- meli merasimle _atılacaktır. Erkanı harp kaymakamı iken iati- çin pirinçleri parlatmaktadır. Bu paı 
dilmişlerdir. TERKOS MÜDORO ANKA- fa edıp Ayvalıkta ihtiyarı ikimet e- !atma işi Balatta huauai bir fabrika 

3 - 2 - 255 numaralı otomobil dün RA y A GİTTİ den Selanik mütefevvizlerinden Faik dahilinde yapılmaktadır. 
Beyazıttan geçerken Zehra hanım is- Terkos şirketi müdürü Mösyö Kaa beyin onaltı yaşında cEmeb H. is- Fabrikada adi pirinçler elelcten geç&-
minde bir kadıncağıza çarpmıştır. telyö yeni mukavele hakkında Mali- ınindeki kız nahiyei kalbiyesine iki rllmekte, sonra pamuk yağda parla-

4 - Şoför Mustafanın otomobili ye vekaletine izahat vermek üzre An kuqun sıkmak sur.tile intihara te- tılmaktadır. Adi pirlnçi M11ır pirinç! 
dün Fatih parkının önünde Halide karaya gitmiştir. şebbUs etmittir. gibi gösteren bu fabrika bu muamelf 
hanıma çarparak yaralanmıştır. .........., Emel H. henüz çok gen•tir. Fakat iftin okka ba•ma 2 ku..,,. -•--ı......dır 

5 V Ş ki · TECZİYE EDİLEN ESNAF s r-- ..--· --.. &UllA&ut 
- atman ev nın idaresinde ııöyle~dif~ne göre o~~ıfı roman Hileli pirinçler diğer pirinçlerde" 

bulunan 215 numaralı tramvay ara- Şehremaneti zabıtai belediye me- yok gıbıdır. Adeta kendısındc roman farkedilmemektedlr. 
bası Beyoğlunda Mevliıt beyin keri- murlarına evamiri belediyeye mu ... -
mesi 22 yaşında Hacer hanıma çarp- lif hareket eden esnaf hakkında ih
mıştrr. mal gösterilmemesi hakkında emir 
Kadın ağır surette yaralanmıştır. vermiştir. 
6 - Gümüşhaneli Hakkı isminde 1TFAİYENfN NOKSANLARI 

b~r a~am Şehremininde tramvaydan İKMAL EDİLECEK 
duşmuş, ağır suı:ette {'aralanmıştır. Emanet İtfaiyenin noksanlannı 

ALiYE H. ÖLDO ikmale karar vermişti. 
Merhum Reşat paşanın hafidesi A- Bu cümleden olarak Emanet Avru 

!iye hanınmın dün Kadıköyünde Mı- paya yeniden bazı alat sipariş etmiş-
arrlıoğlundaki hanesinde kalbine av tir. ...__, 
tüfeği dayayıp ateş ederek intihara ZAHİRE BORSASI MESE-
teşeb~üs ettiğini yazmıştık. Aliye H. LESİ VE EMANETİN 
tedavı edilmek üz:e nakledildiği Tıp NOKT Aİ NAZARI 
f~kültesi hastahanesinde vefat etmiş- Zahire borsası nizamnamesi yapı-
tır. lırken borsa meclisi idaresine ema-

SABIKALI ACOP YAKALAN Dl 
Sabıkalı Agop Beşiktaşta Valde 

çcşmetiinde S numaralı evde oturan 
Samiye hanımın 590 lirasını çalınış, 
yakalanmıştır. ·-

ŞIRKE.TIHA YRlYE 
VAPURUNDA KAVGA 

Şirkethayriyenin 47 numaralı n
p~runda kamarot Şerefeddin ef. ay
nı vapurda tayfa Mehmet ile kavgaya 
tutuşur. 

Neticede Mehmet Şereieddin efen
dinin üzerine atılmış ve biçare ada· 
~n boğazını sıkm~a başlamıştır. 
Nihayet Şerefeddin efendi ağzından 
burnundan kan gelerek bayılmıştır. 

Mehmet kaçmak istemişse de ya
kalanmıştır. Şerefeddin efendi hasta
haneye kaldırılmıştır. 

net mümessilinin iştiraki hakkında 
bir kayt konmamıştı. 
Şehremaneti teşebbUste bulunmuş, 

nizamnamenin bir maddesi tadil edil 
miş, emanet iktısat müdürlerinin de 
borsa meclisinde hazır bulunulmala
n karar altına alınmıştır. 

Bu defa İksısat vek.ôleti nnzaınna 
menin 17 inci maddesini tadil etmiş 
tir. 

Bu madde tadil edilirken evelce 
ilive edildiği halde, emanet iktıaat 
müdürünün iştiraki kaydı unutul
muştur. 

Nizamnamenin bu maddesi bu su
retle tadil edildiği için iktısat müdü 
rü yalnız istişari vaziyette meclisi 
idareye iştirak edebiliyor. 

Bu suretle ekmek işJeri, emanet 
mümessilinin noktai nazarı alınmak 
sızın kararlaştırılıyor. 

BERGAMADA CINA YET Şehremaneti. kendi iktısat müdü-
Bergarnanın Kınık nahiyesinin Ör- rünün de, eskisi gibi, meclisi idare 

tülü köyünde Araplı ovasında yörük içtimalarına i~tirak etmesini veka
Abdullah namındaki şahsın yanında !etten rica etmi~tir. 
çobanlık eden Ali, ayni köyden Meh- AT ETiNDEN YAPILAN 
met oğlu Hüseyni bıçakla yaralıya- KÖFTELER 
rak öldürmüştür. Hadise bir hayvan Köfteciler, köftelerinin hangi bay-
kavgasından çıkıruştı. Hüseynin ha- van etinden imal edildiğini etiketle 
yvanı. Alinin bahçesine girmiş. 0 da ilan etmek mecburiyetinde oldukları 
h~l'.vanı yakalayarak bağlamış ve sa- halde bir çokları at eti kullanınaları
hıbıne vermiyerek hükumete teslim na rağmen cKöftelerimiz at etinden
etmek istemiştir. Aralarında çıkan din diye yazmamaktadırlar. 
kavga neticesinde bu hadise zuhur Emanet hem köftecilerin, hem de 
etmiştir. Katil vaka akebinde firara hazır kavurma satanların, bunların 
muvaffak olmuştur. Taharriaine de- nevini yazmak mecburiyetinde olduk
'!v!"a!"m .... edıiııOi·ım~eiiik;;;te;;;d;;;i~r~. !!""!!""_____ !arını zabıtai belediye memurlarına 

- - - yeniden tamim et:ınİftir. 
ceza mahkemelerinde de hiç bir da- Kasapların da beygir etini aığır eti 
va rüyet olunmamıştır. Bugünden i- namile satmamaları için beygir etle
tibaren cumartesiye kadar birinci rine damga vurulması, damgasız et
ceza ve ondan sonra ikinci ceu mah terin müsadere edilmeal tekarrUr et-
kemeei nlSbetçi olacaktır. • nıiıtir 

Vilayette 

Rli~vet alan 
İskandan Kemal efedni 

mahkemeye verildi 
Bir mübadilden evrakını çıkarmak 

için. İskan memurlarından Kemal e· 
fen. ZS lira istemiş ve Rüşveti alirken 
yakalanmıştı. 

Vilayet inzibat komiıyonu hLL me
muru ihraç ederek mahkemeye veril
mesini karar altına almıştır. 

BAREM • 
Dahiliye Vekaleti idarei hususiye

lerde barem maaş kanununun tatbiki 
için bunların kadrolarını tetkik ede
cektir. Bu memurlar da bareme gö
re sınıflara ayrılacaktır. 

BiR KiLiSE 
Büyükada da bir mektep dahilin

de izinsiz bir kilise yapıldı~ı Vilaye
tçe haber alınmıştır. Vilayet müsaa
desiz yapılan bu kilisenin yıktırılma
sı için emir venniıtir. 

- s 
İLAN 

Develünün Camii cedit mahalle
sinden Hacı Hasan krzı Fatma tara 
fından mahalleden Kabasakal oğlu 
Mevlüt aleyhinde ikame olunan iza 
lei şüyü davasının icrayı muhake
mesi 14-9-929 Cumartesi günü mu
karrer olduğundan yevmi mezkflrde 
Develü sulh hukuk mahkemeıinde 
hazır bulunması veya musaddak bir 
vekil göndermesi aksi takdirde gı
yaben muhakemeye bakılacağı müd
dei aleyh Mevliidün ikametgihı meç 
hu! bulunduğundan tebliğ makamı
na kaim olmak üzre ilin olunur. 

Jandarın;ı. imalitban~ııl müdürlü
&'ünden 

Kapalt zarfla satın alınacak 212!1 
adet eşya çantasının münakasası 1 
eyhll 929 cumarteai gUni: '1aal 14 te 
Istanbulda gedikpaşada Jandarma 
imalathanesinde yapılacaktır Şart

name imalathaneden verilir Teklif· 
namenin tarzı imlisı şartnamede yu. 
zılıdır; teminat mal sandığına ve• 
rilip makbuz teklif zarfına konula
cak aksi hal teklifııaıntniıı reddini 
muciptir. 

Zıyl; lstanbul lthıllt i(Ümrüıtil mildi!-

MORG iÇiN tlyetlnden; ılmı> nl,Jup;um 22> tın fıl 

Zeynep sultan mahallesi halkı, kuruşu havi 14289 numaralı 20 ı\fus
Morg müessesesinin buradan başka Ô()9 wlhll - ıı- ..,. edll
bir yere nakli için Vilayete istida ile mekle. yenl.;ı ılın~cığınd•n dığerlnlıı 
müracaat etmiştir. İstidada burad• hükmu olmıdıgı ııln olunur 
otopsi yapılan cesetlerin koktuğu ya- Galatı Rüyuk millet hanı numara 
zılıdır. 6 MarO)'!lnt. 

Galata it~alat güınrü~ün~en: 
Cin'! c~ya -Halı se.:cade yun şark ve 

Gramofon pil:ı~ı ve Pllak 

yiın kllım 

cilası 

adet 
1 

1 

nevi 

~ 

.. 4 800 
Kokulu sal un ve krem 1 " ı:ı 500 

Yun kaba ?ayak • 17 ,; 

ipekli pamuldu memucat ı ., ı 4 ı 
lptk lileme ince men.;ucat 'l '(' ,, ı 21 

İki ve üç No: anbarlarda mevcut cins ve evsafı yazılı 7 parça 
e~ya b~~a sahip ~~kmünü iktisap eylediğinden ı ı 8 /29 a yinni 
gun muddetle rnuzayedeye konulmakla 26/8/929 ve anı müteakio 
~terde satılacaktır -

e 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dun azım! harar<t 32 asgari 28 
d<rece idi. Bugün havı ıkseriyetle 
ç ~ olacak rıizgtrpovrız eseeelcdr 

FELEK 

n gok mütenir ebui9tiı. il. SnOTY
den tarziye mahiyetinde olmak üzre 
verdifi izahatta eöylediif kelimelerin 
frant112Ç&da oldulu cibl lnıfliz lisa
nında •iddeti olmadığını söylemitae
de gcrilmit ıioirlcr gevıememi~tir. 

Bu konferans 25 senelik franauı -
İngiliz dostluğun yıl d'önümünll teş
kil eder." 

Halk sütünü: 
RAMi DERBENT ŞOSESi 

Rami derbent ııoaesini tamir etmek 
üzre çürük kesme kayaları ktrml:§lar 
onlan yola dökecekler yapur yağ-

TRABZONDA DENİZ dığı zaman yer iki araba geçince ça-
Okudum ve titredim. Trabzoncla mur halini alacak işten anlryan biç 

Belediye bıılkm denize ı:Umesini bir kimse yok mu? Bunu mühendis 
. . beyler nasıl kabul edecek ilci kigiye 

1'1 iLLIYETIN EGLENCELERİ 

menet.ıniş. Sebebi de denızin piılı&i sorulsun netice tahakkuk eder. Ya-
.. Taııavvıa& cdial 1'8':& lıU tch· ...__ bu kad '-•h"d Bu wftakl yeni Dftnkft bllmecemlzln rin bütWı sahili ayak eokulaımyacak zıuuc ar paramız ~r 1 " yc-
kadar pis. Burada bir aual varit olu re sarf edilmesin. Haddim olıniyarak bllmecemls halledllmlt şekil 
yor. Tabii, deniz bu hale bir geoc otomobil pıınoını ben taktim edeyim SOLDAN SAGA: 7 - Sıcakta dökülen (3) Birden-
içindc gelmedi. Pislik diz boyunu bir ehli hibre psin görsün bir de ı - Bogazı çalkama-(7) bire (3) • 
.,..r-den evci Belediye nerede idi .• Keçe suyunun alt tarafından Ali hey 3 c·· · (3) Yilk k (3) 9 - Kadınların giydiği (7) 
SÇbir tezat lavhaaı. Almanyarun kari • s~e "?•e yaptıkları zaf!Jan yo- 4 = H:ır~~ı ııe YUKARDAN AŞAôl: 
deniz ve nehir olan ve olmıyan bü- anamn tlac~sınde lntrrk ç~meda suyu.!'.,~ 5 Çocuk doğurtan (3) Ben arap- ı - Ev yapılan tı>hta (7) 
tün şehirleriAde Belediyeler lll)'U - ""'u on me 0 ,.. r .~r:~ ça. 5 - Zorla almak (9) 
daima değifen büyük ve umumi yüz ~ çıkmış ~u ııu:ı!or .. ular mudiriye- 6 - Vermek ( 3) 

Gözlerinize !1tbli 
hareketlerini veriniz 

Şaveı ıdl ~tWk caml•nnı ısılmal 
ıdivor~11nı.t. Hunin ~eylt:rı; ancık 

camların orbl:sından baktığını:r. ısk.tırtlc 

atiyetlerini gör,b.lı!'!iını& 

•)nfann yerin~ z~.ı "' Pl' KT \1 
cıımlınnı kull4nmak ıçin t1e 1 kli 
yorsunuz? Satıhl11n fenni hlr "ureut: 
tıı in edflmi~. v~ hı!Hifc bir hin• ıl• 

kesilmiş olduğundan ısurlu · '"''r 
normal gö7.lcr haline rlr:ıl; edcı ' 
tsbil hırekeılerinl 'eıir 

6özlükçıinüzdeıı mutlıtka 
me ba'l'UZlan yapar. Bizde de deni- ~e ve F'.yu~ nahıyeııuıe ~~acaat ct· j -~~~~ii;i-~---.-iiiiiilii-ıiiı . ..,oıiiii..:,.ıiiı-il!l-.;-;i-;..:,T;~:_ğla;ii __ ;;;i_(:,;7~)-...,....;..,.;,,,,,,,~.-. 
zin pialiiinden dolay! halkı oray~ timbıı !keyfi! ydıeti ~.:.ı~ biçin~ -li ilre llarik, havai k:11.a YI' oloın• .ıı ı.ı»rla .. ı ·ıı .. _-, ' ıs· . 
.n~L.o.-- meneder. Anda.ki fark 91 0 ma .· .... . ottu r .. _ ra e 
·--&<eı> la L b - pı1ma Galat.ada Onyon hanında lrAiıı Onyon !!İ"nrta lııımnıın.vasınıı büyük değildir yapı ca.. ır ·s- J8 z - ora- ., ,. 

BUYOK VE K:OÇUK dan petlayacak hem İatanbul kiınilen pyatmım. 'A ".. ı 
sunı: kalacak hem c1e bir 1ıaç bin H- Türkiyede hilafa~ııa myı muamele etmekte olan .#*UR •il 

Dil1t; • rabat etmek istiyor mu- .. ile 'ıılamıyacak. 

MUHTEREM 
Nazarı dikkatine 

Şobrlmiı.ln baı.ı tcıccarları UL un senelerden
borl tanıamıt ve takdir edllmlf markamızı taklit 
9uratlyle son gOnlerdı 44 markasını havi ipek 
çoraplannı getirtmı:kte olduklanndan, ancak 
M 44 markaatnı çorapta dellkli olarak bavl 
baluaaa ve aynı zamanda yukarda gllsterll
mlf yaldızlı etiketi lllflyan ipek çoraplarının 
hakiki • 44 • çorapları olduğıınu muhterem 
ehallnin mo!Omu nlmak üzere ilan olunur. 

• 

Umumi deposu : 
lataabul Tahta Kale Cedit Han numero '8 • .at 

Devler ~emir yallan ve limanları Umumi i~a 
1 laydarpaşa Limanında. Uin 3 adet rezervuann yedi <eOS 

i'"'I kapalı ıarfla müzınedc~e koonıu,ıur. 1\lıizavode 1 Evlül 
'""' 1 ~.3o da Anklrsda Devleı Demlryollan idaresinde yapılac 
• · .-ieıe ıştlrak edeceklerin ıc!Jif mektuplannı vt mU\akkat 
•" ı günde ıaat 15 e kadar L'muml Müdürlftk lıalemine verme! 

falipler müzayede şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara 
.ı u, -.nde, ı,ıınbulda 1 laydarp14a ma~azasındsn tedarik edebil 

E:~:jt ve EJtam ~aotası ldao~ul ,o~ 
satılık kane ve dükk 

f,.,, Mo sı . M{vkil Mo sı Cinsi 
_,.pek~ ne. pelıı kil- yİple • .ııne-... ,ot ... sasa...... 

1 

u·· N y ON ,.·~; &s••1•n•:r 
Çiilt olunuz 1 OmMH!!Uı: tıllyllk dn <f H. HALiT Gö:ılerlniz için dııha eyi 
lettlr. • • • ıısavTur •dilemez ZEISS PUNK L\1. 

Blltlln btıyllk ...... ! .. bakm 1 Hiç. ıs~ 'N iŞLE-RI 
90 Batıtköyüııde kanal te- 5 

fi: Avniye sokağı 
......__ ,.._ L- ,_ti tlem - \lt bir .. _ .... .,...._ __ .,. ııı ..... camlan biltlln mühim gözlükçlllerde "--= wr S&J. m ... re_, .ı Samsunda tütün inhisarı bqmlidil- UDIJl&ll~IL'llll& "'~" _,_,...,.,an !!O•"' yap ırmAyınıt. 
•:--ar eder. Ha,..tınm ntiu.r edi- rHiğü miihaııebe kaleminde miibaae- Telefon: .Beyrı~lıı _ 2002 4!~~~~~- 11nhr. Gözlilkçll cımlann gözlerinize 
leWJea eD ufak teferruatmıı kadar be eflki. S . _; tsmamile uygun olmalannı temin eder 
llilrAJe edil" Bilyiiklilğü kta r ereı mlllıadffierinden Ali ım t b ledi ~ 3911 aumerolu ıtınlder PUNKT AL lıaıı 
salan da -~~dır. İn-'lisn ..::u...; Saip otlu Mehmet Ziya imzaoı1e al- J azası e 'Jesı'n en ı -. . •• chfmıız '1ZUD bir mektupta milbadelc !otu Mümessili: lsısnbul DIELMANN 
=.tma daiT laa bir aakale oku- ve iakin işlerinde maruz kaldılt mtlş- ı ve BILL milascıcslndeı. ftteyinl:ı. 

lı:iilittan bahactmcktedir. Merciiniıı 
nazarı dikkatini celbederiz. Bu adam ııenenbı muayyen gibı ft 

ııaatmda hep ayni elbiseyi giymeye, 
ayni arabaya blnmete. llJ"İ mera
simde bulunmaya. hep Hyi oöırü sliy 
lcmeye mecburdur. 

- Bugün kalan da -yarın &ide
rim 1 diyemez. Oradaki tepifat kra
lın da hakimidir. Ziyaretlerde yiye
ceıi yemekler, 11kac:a&ı eller ve otu 
racaıı yerlere kadar başkasının ta
yin ettiii bu zavallı aaaınm haline 
ac.ıdun,Allah cinntapizi İngiliz kra
lı olmaktan korusun! Cuma pnü 
Fenerbahçeye denize aittim. Oraya, 
ekııeri Beyoilunda rast ıeli.nea bir 
ufak cüce ıetirdiler. Cllcenin nkıa. 
büyüiii olmaz ama bu hakikaten çok 
kilçiik. Biçare denize &irdi, !ikin ne 
mümkün kıpırdamak. Halk etrafını 
sardılar ve nihayet mini mininin ha 
linc acıyan biriainin mtldahaledle 
ıJaiıhftılar, ama her lenin &özll on
da Mli. Biitiin bunlardan anladım ki 
clliııyada rahat etmek i&in ne pek till 
yük ne ele pek Jdlçiilı: ol--h. P'll
v:ıki ac cüce ae de lıllyilt adam o
lar...._ imanların _reflnl almaalar, 
falıat bti, benim reyimi.,... e~ 
mani tC§kıl etmez. 

FllLllll. 

•• ılmill 

Musevi llsesl 
Beyoetu Kumbaracı yokutu No 1 

MuriL vckılled tarıfındaı masa 
dllı: ve Dariillünuna dıılıul ~akkı• 
hah.eden bir şelıldenuınıe veren 
veglne Musevi tedri"8h talin llllf'Si
dir. . lımcı sınıfa kadar dersler muh· 
ıelittir .. Alruıcıdan itibaren erkelılcr 

ve kızlar için ayn ayn "1t1Jf!ın var· 
dır. 12 inci sınıfın biri riyaziyat 
dlleıi fel1efe olmak özre iki ubcsi 
•uchr. l"MrlNta MJ Eylll 192:9 
pazarteal cancı başleyacalıcu. 

1929- f980 -eı clenlyest için 
kayıt muamelttı il atustosrau ldba
rtıı cuma ve cumartell CflaledDdeıı 
maada her gün 5UI il dan 1 ll J• 
kadar dena edecelı!r. 

..._. lm*·plan; 5 lnd t ancn 
.. il ı.cıı ....... 1alebal içle 
• .. 19 E,lald.- ten eclleoekttr. 
~ .ıetıa t Eyltl ltlt daa 
ene! Mnı byd ohıınnala mec-
burdur. . 

FIRSAT 
Gazinin nutku Hen1ı:• ~ pyet 1 lıııbil-.- ellr dzava ta""9Jlıl 

as i1ıci wı iÇincfililpmtı a.- 11 
•• • .-. ,.rattıeJ~Ui:.C.11-

• my ı h · den sat Feridun • • Saat M na 18 -
Vaafi Bey h sı . Bu yuı ...- -a Bey ...... da Ata 11-. 
... : ..... KNINuı eok ...... il 

ua. llaftımsa • =O' 3 lıaberi an• ela Ata ..__ &parti 

_....: - 17-at'Ohı ......... 
ı - Gul '"' " riııill 1Wi9 8efi- maracaat. ri Fedıi lleyia JMtytilııMnıle iri nin-f .jiijliiıiıM,.. _____ •f 

ı1e IMıllrik bqbahalda bulunarak Mil- y k · } . . . 
lct dü,manlannın kendileri hakkında azı ma ıne ennızı 
sn 7 l l•ı amllııa pytBlıln ret w ia- samı almadan ne! Galıtsda Haracı 
bat eylemeleridir. Bu vatan hainleri .AJ:f nda 10 numer<>lla 

=ğ:';.'.f.. :"'!~-= VIT BENBANASTE 
lar ÇilDkil lıunlcda,.~rlı:rki Jılll- MagllTAISlllt zi)aret ediniz. 
JetimU Gaziaini kentti c•nmdan faz. DOKTOI( 
la -· 2- Milletimizin Anupa kar- • 
"aç.tıiı iktiaadi (Mücadelenin bir JZZET KAMiL 
canlı ıalibiyeti olan yerli mallar) ser-
ptnin küp.titir. Bu yerli Türk az- Yeni n eski belsoR;nkluğu tm -
mİDin azbii zamanda ve ne ı,;jyntr \')- ,...., .ı;:J;JC ,. fı,.ngl le<lııTi eder 
.. yapac:ııjını ıöaterir. Ser&iyi ıuaı 
bitün ecnebiler bunun Avrupada ki l'+r• tekerd Haca Bekir 
-p!...-clen agaiı blmachjinı ııöyle- koqMtlldıtki epert_.. 1-1 il dan 
:aİflerdir. Bu bizim için istikbal için 16 2 yı kadar-
mijbim bir vaattir. ------------
.ı.- Uçııacii Jıaher : Lalaey ı.-. 

.... iım.a. lııomitaııaada Juıdis.. 
olan vaka ingili.ı maliye nazın M. .._.,dala Lınkt•a aeticai bak-
lıımda pek ~t .... elmadtlt J<&DDl 
_...._ ili. 8 1 .... -.tından ae-

- -na lıu badiae p ..... 

Tarakyada S.nıy kaza•ında cmıiai tüccariye ve hayvan alım sa
tımı yapılmak üzere her ııene A~stosun 31 ind günü küşadı mutat 
olnn me.,hur 

Balçıka Panayırı 
Ru sene de kemafissabık küşath mukarrer bulundugundan teşrif 

edecek tüccar ve csnıhn ezhcrcihet memnun taıacaklın llln 
olunur. 

.. ._ DOKTOR MUHİP NURETTİN ...... 
J Frenci. Belrotuklatu ve ademi lktldann seri ve f kat'ı tedavisini deruhte eder. Muayenehane babıallde 
u u • u• • ••• Sadi kOtOphanesl ittisalinde 

Emniyet sandığından: 
Hallıa ıı.r drlll lı:olaylak göllerın9li Sandık vazife blDr. Emlü:inl lpoıtt 

gölıererek HDd•kt•n pan illlkru edrc:elı mlifledlatııdaı ltieılnl blzut gö
remiyenlerln dc!W •e lromli7mıcu gibi hariçlen bazı JdDclcrc mtırM:aalla 
ftıznll muraf lhdylr ctıııebıe Old~ ııuaran ldbare lllM!llk bu kere Hlldık 
ba pbl 91iltterilcrc kclaylık eım.t tııere malılu v• ~uzd m-ml• 
ts:ıfıt emıı.ıır. Vergi ve belediye TW Tapu lduelerlndekl bu ipotek musme
ı.ım ft -rlump l'llllPiJle yııpıırablleaıkler w lwıdllcrlııc llcret ye 
aldaı namlle bir teY vemıfycceldeıdlr. Alıtkadarlanu malftmu olmak iluN 
Anı keyfiyet olunur. 

.... k d.llberlıala stıze1 ..... letafet ballf Y• 30 ....ıeelled 
fartal YI blllı- llb8ırda ........... MYe MTe istimal ettalerl 

BASKÜL SATIŞI 
En meşhur fabrikalann muhtelif 

çeşit ve boylarda basklillerl gayeı 

ehven fiıtlarla Zindan kapısında Nal
burlarda No 356 Foti 1'alçovtılrıln 

mağaza•ındı •anlır. 

ZA YI: Pssııpon ve ikamel tez· 
keremi bzaen zsyl enim. Yenilerini 
~arıaesaınıdllı zaytlerin hükme yolı:
tur. Kumbaracı R.odid Han 7 nu--

roda Polonya tsb'asından Şapu Vilner. 

Zayi: Hüvlyeı cözdammı alı:er
IDt vesikamı: toförtııt ehllyelnıınemf 
plp ettim Yenilerini pkar~
dan eskilerinin hClkaıCI yoklar . 

Şifi!- Züıılıül aperammında ll 
namarııdıı Rtfaı 

SATILIK KÖŞK 
Boıtaz içinde Vanlköyllnde p 

+çlıklı 2'2 dönüm münblt ırazl 
dahilinde AvrnpıkArl bina edllmlf 
6 oda 2 büyük aalon 1 muıbak 

1 çamıışırhancli derunun<h aksr saya 
mevcur bogazlçıne ve marmGaJ& 
nezareti kAmlleyl hı vl mllkenımel 
bir lıôtlı saalılrnt. Taliplerin telefon-

• la Kandilli 18 e mllracaatlan. 

Avrupanın ea bOyOk serkUerlede aı... madalyelerle ıııazlıan 
tadr o111H1ftar. Flall 80 ve yede&I aynca 20 kuruftur. Her eczane 
ve ttnyat -tualannda bulunur. 

Eıciııi ~ıiıii YiliJıUıı: 
Çatalca kazası dahiliııde karaca köy ve podime havaliaillden 1e

nni ihraç olıuıac•k on bin ton kumun resmi ~sbiııi 4 eylül 929 
çarşanba günii saat on bire kadar münakasaya konulmu§tur ta
liplerin tcraiti anlamak ve pey sürmek üzere yevmi mezkilrda 
vaktı mua ene kadar encihneni vira ete mürac:utlan. 

Doktor 

Mehmet Ali 
Belsopklutu ve idrar yollan 

hastalı klan mcıteha&8t&ı 

<::irteci uamvay tevakkuf 

mahalli No: 4 

lscanbul liseler mübayaat ko
misyonundan: lscanhul erkek mu
allim mektebinde olbaptaki ke
şlfname ve şartname mucibince 
yapılacak tamirat ve inşaat ka
palı zarf usulile münaksaya lto-' 
nulmuştür. 8" Eylül 929 tarihine 
müsadlf Pazar günü ihalesi icra 
kılınacaknr. Taliplerin ~nıiti 
anlamak üzre liseler milbayaat 
komisyonu kitabetine müracaat

tan. 

95 eybeliada yalı sokftlı 4 dükkln 
')6 • .. 10 .. 
97 .. • 12 .. 
98 • .. 14 • 
99 .. • 16 16/1. 

BalAıJe mtıhıırrer Emllt btlmllnyede sanlacağından 
gününe miisadlf 9 9/929 Pazartesi günü uat on alnda 
mürac:utlan. 

lsnrto ıı iı,irtılı ictilır iıhiıın 
lstanbul ha' müdüriyetinden : 

Talibi tarafından derununa yGrde ytrml 

halis sirke izale edilmek şartlyle sekiz fıçı şarap 

tenekul muhtellf hacimde fite ve binlik hasırlı 
tahta fıçı çuv,1 lnttlb: teıtlıl kuru GrOm prap 
BalAdakl eşya ve emtea mGsklrat ldareıl lnhlsa 
bllm8zayede utılecatından • talip olanlann Atu 
ve 27 inci Pazar ve Sah tGnlerl uat lo 111 on 1 
dar Galatada Hflclaveadlrlr llanmda ikinci katta 

b&f mlldlrlyetlne mlracaat eylemelerL 

T YATRO 
ve 

SiNEMALAR 

lnkllAp ttıatroaa ve An
kara opereti 

Bu •lıfam Kadtköyllade Hde 
dyıtroıunda V\rf!n rniılal1n) Kafkas 
opred 4 perde 

Mümessil aranıyor 
Uru• aeaelenlenberl Tlr

kly• Ue 1f stre11 90k ml
hhn ltlr zirai makineler lab
rlkuı blltfln vlllyetlerde 
harman ve erak maklnele
rlnln satıfl için ıerınaye 

sahibi pir mOme111l arayor. 
Tekllfatın Galatada 344 posta 
kutusuna ·•zıraat., rumuzu 

tahtında yazılması. 

sıhlıt ııleıam bıae 
Kadıköyünde Rasimpaşa ma

halleıılnde Süleyman efendi soka
ğında 5 No lu natemam banıp 

hane D'&a bahçesini 500 lira pe
şin ve 9 1 O lira mefsuh bedeli 
ihale ile 9/9/ 929 tarihine mü
sadif Pazartesi gün il saat l 5 te 

münycdesi mukarrerdir; taliplerin 
•ı, 7 ,50 hesabile teminat malt-
buzlarile Emvali metruke sanş 
komis onuna müracaat e lemeleri. 

Şehremanetinden: 
21 A~tos 929 

sadlf Çarşamba gilnU 
sonra Göksıı knpt'il!ıün 

e1as merasimi icra edil 
Gemlyeti umumiye! be 
Encüaenl daimti vi.lt.,.S 
muhtcrenıesinin 16tfen 
rica olunur. 

V apor: Köprüden saat 

• • • 
Kadıköy daireı;lnden: 

hududu dahilinde gös 
her -hangi bir mahalle de 
mek üzere 800 ile l OOl>
mi k .ap ldi kaldırım taşı 

suretlle miibaya• edilı: 
taliplerin 26/8/9'l9 tari 
sadif Pazartesi günü saat 
daire Encümenine gelme 
olunur. 

Sultan Ahmet aulh 
cleıı: 

Bir borcun temini iatif 
ela mahcuz ve furuhtu m 
tası mermer taflı tiç adet 
ci ımsıw A&uıtoaun 27 inci
nil saat 13,30 ela Sirkecide 
caddeainde 114 numaraı, 
ci dlikkinmcla furuht olu 
talip olanlarm yevm ve 
kftrda mahallinde ınemu 
Ocaat etmeleri ilin olunur. 

"#t"'r'., "' «le6I t.jrUtalll : 1 1 dedi. Gmç im buau ipar İfİt- - law,.bulda daha iki gün velCt" sallandı ve ... o korktu 1 Sa- Hasan: da bile kendini iztınlp 
mez uzun bir: bile kalamadılar! at dördii geçiyor •••• SabUıaıı - Mes'uduz canım! ••• Ceva· rmdan kıakaıurl 

A ONEŞI 
.Dlm lzzd 

- Yal 1 1 • - AU.hnn ben ne yapaca- bu vakta kadar göz yqma daya bmı verdi, tekrar dudaklarmı Halbuki ·- Hamra. 
çekti.Bat dönmesinden yere diif ğnn? mlmazl Gözler iki akar çeşme uzattı. beti içinde uykwpına 
memek için kapmm uvalanna Ve. ••• tııide bir insıbat ._ olsaydı gene kanırdul Baygm Belki bir •• iki ... Uç·- .mye yalan nıyadan uyan 
tutn•«hı eV teknrlack• feıinin eline aıkqtndıtı kuuuzı tiir halde yatafma cirdi. Hasa- daha! kumandanının emir za 

- Saat-ona bdarl 1ritJt pnçaııım okudu durdu: mn kaç ııaattır elinden d0ş6r- Fakat birden bire ne oldu? 'lan da borazana: 
- Evet. " .•••• .saat ona kadar bebe- mediii resmi de benıber. Hamra: - Klılkl .. 
Yine bir bq döımıee' • • atıı.- mehal alayuuza iltihak •"ıwniz llehtap ga.lerin yağmuru - Ah!. • • • ~mclan da: 

O bill .mtı ıazetli;rar, plD-~. Hmwa 1• c• Jelin etrafı araıuwıt abi tüdirde baldmmda ••••• ., ile yer yer mlrmı bu rami Diye bir çığlık kopardı. Yerin- - Silah bip ••• 
.-ereden ııaı1ap sarkıp kül reııCi dk ,,a: lnzıbat 10rda: Emi1'c aert ve acele! qk aJevile lmaıan ,,.aaklanm den fırladı. Hasan da arkamı- Emrini ftriycınlu. 
aput üzerinde pmldayaıı tek - Ent; • • - Aeeba lıek'eaem mi? - Her halde fntlwbıdD'. yuladı ve... Ona 8ptU öptü cluı. Karplarmda ki çam ·daim- Sanki, o düıii wniyac 
yildızı arıyor, gözünü ~daa a- Ya: - • • • • - a.,.n neaeye Kitmit ala- uyumaia çabftıl dan koca bir yılan sarkmış bun- Dlifüııüyorl Eğer se k 

jlmUYordul - Hayırı·• Cevap alamaymca. elindeki lıilir illi... • • • . lamı üzerine dOğru akıyordu! fntltdan bir~ yel ciJI' 
Bu esnada, diyecek~-. Onun da bo~ ken- lmmuı bir kifıdm yarumı keıİ- - İzinli sabitleri toplamak i- Güneşli bir gtin. Kendi gtinet Bu korku ve • • • Bu fırlayış nacak, 
- Çan. . çan. • çaal. •. ~ keıı~sıne ~orcb~~ o. ~ cı. ti uzattı: çin verilen bu emir o ~ya git- yfizfl, bahar teni, We rengi gibi Hamnımn gördlitü rtiyadan j - Dağ . • Tq .. 

. Kapı çalmdı ve ••• o birdea mı?. Bir ııamye düşundü, Ha- - Ulıtfen praya bir imza a- meden evel verilıniftir... aı:cak ve güneşli! Yalnız ikili. u)'lllUŞldır! Korku ve heytttınl• Demeden lropcak, • 
.J1re ava öııiin4et:ı kaçan keklik 111111, o uzun lıoy, esmer ten, tımL • • Bıı ı-ça aUıde kal- - Tabii izinli çıkarlarken ne- Hasan ve .••• o . Çunbkta yi- cazlerini açan genç kız kendi-! aıcak ellerini ellerinin 
lıuıy!a renru&en fırladı, koştu! güzel Yllz, iri aiyah gözler göz- celditf ••ı ı• ·veıbllıılsl.. rede lra1acaldanm kaydettiımit- riidüler yürüdüler; Hamra: sini tekrar bahtsız yatağmda' c:ak, kalbini BÇJp içini 

Merdivenleri dörder dörder lerinde diı:ildi: • • • lerdir. _ Yontldum artık Hasan buldu ve IUt yeniden vardu: terecekl 
ıtb}'Or, bir deli gi'?i kofuyordu. - Mutlaka llzmı mı? Gece. Yine dell bir rilqlr ve Ve bütün bu içli. heyecanlı oturainn .. , - Bir .. iki .. üç .. dört .. beşi MW-ııtkkak ki bu ka1' 
~aplYI açınca bir inzıbat neferi dan ba!lka söyleyecek .c;z bula- kar .erpintileril eaclitclerdea aonra göz yqlan. dedi. Huaıı .-" O... Yalnızlığını yüzüne çarpışında haykmyor •• 
le karşrlııştı: madı.. lıwbat; s-t boyuna yürüyor: Bir.. .P bıaıaı m şiddeti, kalp - Hay hay.. çarpan geniş bir nefes aldı ••• i - Hmnra ben _. 

- Hasmı bey hurda mı? _ Xendüıiae tebligat yapaca- Dı:i •• &el çarpıntdan, LibıtBıdbı hudut- Diye bafmı salladı. Otarctuı. Yastığmm üstünde atla sıkıya 1 
nam 1 •• 

- Hayır. . . lan efendim. Merlce& lı:umall- Bu vakta __. hep clipıdi: 1111hıj1al Bir in eonra lld dudak birI,.a tuttuğu reemi tekrar yüzündeki • • • 
- Ne za_, plir? 

1
..... wl wrt O.. mt -Aee1ıa • ;' :ıı- ıtuı-mi? • • • Bir •• Dti-~~:· Dktmaiye ... ~~..!!;S.: i::; ._.-~1aııt •• Sol ..Ji'. 

Eftt bu yerinde bir ırilal. ıra- OM iratlar Ala;aıida - Kime 11n1p etıeıMtilitim Bir lftnmtu, bir deli riizglr Hamra ııvnau: _... • .,._..... '"' .... • 
-1... --h ± :rada'P dalla. T.abtaı.r çatırdadı. çerçe- - lles'uduz defll mi ddlm? fettu lıir falduıffr l&i .. UJlm 



, Ç?C~fı~~~~~*':veceği kitabın 
1 Resıınleri renkli ve güzel 

···~~··· . 

Metni cazip ve 
ıneraklı olmalıdır . 

Babalar, l\tuallimler l Bu kitap 
lENi İLK i\IEKTEP KIRAATİ dir. 

l\1illiyet n1atbaasının rotatif makinesinde nefis 

ı lıır surette ba"Jan be, kı,ımdan ibar~t olan bu mukemrnel i 
f\trdat k' ·b . . 

· ıta ı bır haltara kadar tamamen mcı·kii intişara 
~;!!!' ~ıkacaktır. :\krkezi: Td'eı•y(ız kitaphane>i<lir. 
--***=ıx:::ıxı.~ a; 

1929 ~\o.arif "-ekaletind en: 
-erde~ı ~3 0Der~y~lr için kız ve erkek lise ve orta mekteplere nere 
terilıniş~~ ~e gıbı şartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda gös-

1 ır. 

- Leyr r · 1-.ı\d 1 ıselenn mmtakalarmdaki Vilayetler şunlardır: 
Mardin ~~~f lisesi: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, Maraş, 

II-A.n 11 ke,_ U~a, Mersin. 
III-B kara lisesı: Ankara, Eskisehir, Yozgat. 
IV-E~sa li~esi: Balikesir, Bile~ik, Bursa, Kütahya. 
V-E nıe lısesi: Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağı. 

kari, lC rzurum lisesi: Bayazrt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hak 
vı_ ars, ,Van. . 

lianisa 
1~111 '.: lisesi: Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, 

vıı-.'._ ugla. 
ZonguJd ~astamonu lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, 
Vır a . 

1-Ray · r · ·-d IX-ıc0 se;ı ı~esı: Kayseri, Kırşehir, kozan, N ıg e. 
X--s· nya lısesı: Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Konya. 

JI " ı ar ;as lisesi: Diyarbekir, Eiaziz, Malatya, Sivas, Şibinka-
Xr._: okat. 

Samsun r · A · · I-T ısesı: masya, Samsun, Sınop. 
e, Trab rabzon lisesi: Artvin, Gireson, Gümüşhane, Ordu, Ri
'l zan. 

Ukarda .. . . 
l\ektepJe d gosterılen mıntakalara ancak o mıntakalardakı 
akasınd rk_e tahsil eden talebe alınacaktır. Yalnız İstanbul mın
ısesi müa 1 kız ve erkek leyli lise ve orta mekteplerle İzmir kız 
E:renköy ~~esn_a _olup her mmtakadan gelecek talebeyi alacaktır. 
ievresin ısesının ikinci devresine talebe kabul edilecek birin:i 

2 - o· alınmayacaktır. 
'1isa ve ~Yarbekir orta mektebi _Adana ve Diyarbekir İzmir Ma
lk ınekt ~dın orta mektepleri Izmir Emanet mmtak:ıi . .ı.rındaki 

<>eyi lı:ab el erden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen tale-
3 ..._ ~ edecektir. 
~tlerdek~Çen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan Vil~

'.1ni tah -~ art~ tnektep mezunlarından velisinin serveti keı;ıdile
ll liseı!1 • :tt 1.n:ıeğe müsait olmayanlardan Erenköy ve Izmir 
aktır rının ıkınci devrelerine müsabaka ile onar hamın alma-
İt:ntlhan 

~rde Ya 
1
1ar teşekkül edecek heyetler tarafından orta n1ektep-

l 4 ....... (ı a~~-ktır. 
Stedikle e,Ylı Ucretli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi değildir. 

S ..._ Lrı tı;ekteplere girebilirler. 
-abaka /Ylı ~eccani talebe 915 numaralı kanun mucibince mü
·abu1 olu e tefrık ve kadronun müsadesi nisbetinde mekteplere 
'11ekteple~acaktrr. Mü ·abakalar Ey!Ulün 21 inci Cumartesi günü 

6 -... M e Yapılacaktır. 
llektep t ekt_eplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet cüzdanı 
ıaı ve id asdıkname veya şehadetnamesi aranılacaktır. Hüsnü· 
ııektepl are meclisi mazbatası gibi halkı müşkülata uğratan ve 

1 -... M~-: temini kabil olan vesika~ar istenilmiyecektir. 
e · 23 7 n Uuabakada kaza'1ıp meccanı olarak kabul edılen tale
ete ve ik~rn~ralı kanunun birinci maddesi mucibince mükellefi
ekte'l idıncı ın_adclesi mucibince de tazminata tabi olaeağından 
3 ........ l areJerıne i<anuna tevfikan bir teahhütname verecektir. 

1 ktep ı~?ı~. meccani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince 
llt:nisy0 n

1
Udurlerile mekteplerde muallimlerden teşekkül eden 

;Ya ltıektara _terkedilmiş olduğundan taliplerin doğrudan doğ-
~k~!ete ~!ı ıcfarelerine müracaatları liizımdır. Bundan sonra 
~İla~~~~:~:~~cek .istidalar üzerine bir muamele yapılrnaya
~lunur. 

__ ı __ ~aai·if ~-e-k_a_l_e-ti·n--d-e_n_: -
'~ ll1i.isa~1~1 ~'.!'~\' ve kız muall~m mekteple_rin_~ ~!-1nacak talebe 

llı G -- İn . a ~ · .• dn 7 Eylul Cumartesı gunu yapılacaktır. 
ı., ekteıııe :tıhanıaı· muallim mektebi olan Viliiyetlerde muallim 
·~rif ~~~~:· .~nuallim mektebi bulunmayan Vilayetlerde de 

ltı 3 -- İm·. urluklerınde yapılacaktır. 
l\ıııalan ı:nanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları haiz bu
l-...'!"· azırndır 
Jf Urk Olm k . 

hu -- ilk a ' 

1ı:nektepJmektep mezunu veya orta mekteplere müdavim veya 
hi _ll-....14 erden mezun olmak 
:lt li~ci sın haşınd~ küçük ve 18 den büyük olmamak (bu yaş 

~ıtt Yaştı ara gırecekler içindir. Diğer sınıflara alınacak tale-
!1ı V..._B:e~n .da bu esasa göre hesap edilecektir.) 
llıııarnak tur!ü hastalıktan salim olmak ve uzvi kusurları bu-
11 ....... ~ , 
~ esnıı h 

S• -- Bu ve ususi mekteplerden tardedilmiş olmamak, 
;~Yenleri Şartt~rı haiz olanlardan muallim mekteplerine girmek 
;!,~ llıekte~ı:~agıda yazıl'. vesi~a~~rl-~ do~rud~ doğruya mual~ 

_\11dır. n veya Maaırf mudurluklenne muracaat etınelen 

il :: !;üviyet cüzdanı 
C '»ektep t dikn ' • 
S 

..._ Sıhh as ame veya şehadetnamesı, 
-... h at raporu 

tadr "'lln taka! ' 1 'il\ Osuna armda muallim mektebi olmayan veya o upta 
"' lardan b~azaran talebe alamayan mıntakalarda muvaffak o
~e kabuı 1~ kısmı kadrosu müsait olan diğer muallim mekteple 

dar Yol 0 unacaktrr. Bu gibiler kabul edildikleri mekteplere 
tıı.et '"-:- Bu~~~raflarını k~n~ileri temin edecekler~ir. 
~ii nı kaz rnekteplenmız kadrosunun müsaıt olmamasına 

;sek sın~~anlar~n içinden en güzideleri kabul olunacak ve 
'ac -... Muaıı~ra gırmek is~eyenlere tercih edilecektir. .. 
u:at edecek}ı: .mektepI:r~ne girmek isteyenlerin ~e suretle m_~ 
1' a':daki. n ve ne gıbı şartlan haiz olmaları lazım gelecegı 

ıı aiıpJerj maddelerle gösterilmiştir 
ıı~~l!~rn m:k~unda_n sonra Vekfilete değil doğrudan doğruya 
u erı lazımd eplerı veya Maarif müdürlüklerine müracaat et
~e Van~;'.::_ Vekalete gönderilen istidalar üzerine hiç bir 
...._ ~Yacağı ilan olunur. 

·r."'"1"\ . \ "-·,' ~ \. '-"· _•.(:'...'$Ti ı:'-, 

OKSIMENTOL (PE'flOO!lll Cll.aüriik-&ogaz ı.astaJıl.terıftda. ... --~--------..----Y C RC lf L İL cın, SIRA~A Lll.ARA, tlzYJI 

VE·LU"TA SABUNU 

Vl KCHlll l4'1'11'Llltl.ARINA,HA/lffL~ 
VE 5V T lflftlN .KADIN'A"A, ÇOÇllAtA
.111/'f 8UYVl'f!5İNE, KclflK 1(/11/KıUKl.A 
f?INA. HA! TAl/lfOAll KALl<ANl.Al/A. ' 

Galata Karaköy Po~açacı Iınnı 
itti,alindeki malıallcbicinin 

lbtündc 
Hanırıı efendilere: 

Pardesüler kaşa) ! 
her renkte ..;on moda 

14 ~ liradan i.cibaren ~ 
Pardesüler (tr<nclı-coat) 

bej ,.e l~cıvert renklorde 

2 2 ~ liradan iti haren 

Muşamhalar ipdıi) 

her 131 liradan 
renktt.! 2 irih;ırt!n\ 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(trcncıı - coat) tan uej \C l:\civert 

Pardesüler 

24 ~ liradan itiburcn 

Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

lngili;. l .. 1 
biçiminde costum er 

14 i liradan icilıaren 
Çocuklara: 

tngiliz M b l biçinıi ı uşaın a ar 

5 ! liradan itibaren 
:2 

Erkeklere: 
lngrnı M b I biçimi uşanı a ar 

8 ~ Jira,Jan itibaren 
4 

Erkeklere: 
lngiliz p ·d "} ~abaı·dininden ar esu er 

1 4 ~ li rad:ın iri lıaren 
Kadınlara: 

Fenıazi Musambalar 
• 

9 ! liradan itibaren 
-) 

ısmarlama knslllnıler 
3 O lirn,lan itibaren 

taksitle de muanıele 
)'::' pı) iL 

Gillette tras bi
çaklarının .llna
linde yapılan 

en ~ rcc:robelerdc, bunlın~ 
sağlam Shefficld çclifindea mı
mül ve yiizkrinin pek kcsk.io bu
l:U.nma.st hascbilc bir bıçakla mo
uaddit dffalar müsterih bir sD
rette taış olunablmcsi tespil: 
ecblmiştir. 

Yola çikınaıdan eV't'el bir Pi• 
~et alman.m derhatır ediniz. 

Qillette 
Dalma yalnız 

!(ODAK 
fotoğraf n1akinala
rıvle filimlerini kul
la,nmak menfaatiniz 
icabatındandır . 

Aldminüt fotoğraflar için 

Minoteros 

t 
t 
1 
r 

Sulh ve sükuneti ihlal eden 
Karanlığta himayesi tahtında uykunuzu 

ihlal ~e yakıcı ısırışlarıyle rahatınızı selp 
ve :;tıraplı saatler geçirten tahta kuruları 
öldürmek içiıı Flit kullanınız. Flit; tahta 
kuruların. karıncaların veya hamam böaek
lerinin gizlendikleri yuvaları lalırip, yu
murtalarını ifna ve bilumum hasaratı itlaf . \ 

eder· Ayni zamanda size zararı dokunmaz 
ve kat'iyen leke bırakmaz. 

(_Flit) i diğer haşarat öldürücü adi 
mayılerle karıştırmamalıdır Daha büyük 
v~ daha kat'i tesiri size memnunıyetbah~ 
bır semere temin edecektir 

Tulumbasıyıa Sıkınız 

j;: 

Türkiye fçtn umumi d~İ:)osu: ):·:::::~:~:_::~:.;:'.~ 
lstanbulda Gala1ada Vo7vodı Han No. 1 .. _-;f ..,.""!i;;>-:;.!~'\,, 

J. BERT ve ŞÜREKASI -

Nişan taşı : Halil Rlfat Paşa konağında 

3 

(Leyli ve nehari kısımlarına talebe kayıt muamelesi, her gün 

saat 9-17 ye kadar mektep dairaslnde yapılmaktadır 

,, 

BUIUK TAYJABE PiJANG~~U 
YEDİNCi TERTfP 

2. NCİ KESiDE 11 EYLÜLDEDİR. 
,) 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Aynca: 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikranıiyeler 

ve 10,000 ,, Bir n1ükc"ıfat 
ke~idede cem'an ~ J,cıoo » numara kazanacaktır. 

Ticareti Ba~riJe ınekle~i alisi ınü~ürlü~ün~en: 
. Eylülün on beş;nci günü tedrisata iptidar 

edıleceğinden talebe kayt ve kabulüne başlan
n1ıştır. Mektep nehari ve meccani olup sefini 
t'.cariyeye kaptan ve ınakinist yetiştirir ve 
derecesi yüks~ktir. Tahsil müddeti ikisi tali 
ikisi ali oln1ak üzere dört sınedir. ali birinci 
sınifa liseyi ve ıali birinci sınıfa lise dokuzu 

ikn1al evlenıiş talebe alınır, ve liselerin onuncu 
on hirinci sınıf larıodan nıünakale suretiyle 
talebe kayt edilir. Talip olanların eylülün 
yedinci cunıartesi gününe kadar istidalarına 
atideki evrakı raptederek Ortaköyde Çrağan 
sarayı ittisalinde kain mektebe her gün öyle
den sonra müracaat etmeleri lüzımdır. 

1 - Hüviyyet cüzdanı, 2 - Aşı şehadetna
mesi, 3 - Mektep şehadetnaıne ve ya tasdik
nan1esi, 4 Maznun ve müttehenı olınudığına 
dair polisçe nıusaddak ilmühaber, 5 - dört 
adet kartonsuz vesikalık fotoğraf, 6 - Veli, 
Veliyelerinin musaddak imza suretleri. 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
1000 kilo Mücellit tutkalı 

1000 ,, Kalın paket ipi 
I0,000 Yarda kanaveçe 

Mikdar ve nevUerl balAda münderiç Uç kolem levazım münakasal aleniye 
suretile matbaamızca mübayea olunacaıınd&n talip olanların 31 Ağustos 929 
tarihine mtisadif cumartesi gllnü saat 16 da matbaada müteşekkil mübayaat 
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( Kıılccma\ ) vapurn 2.1 

.\g-u,tıh Cum:ı ı-ı,Jo da t:alata 
im mttıdan hareketle Cumar

tesi sabahı İzmırc p,idecek ve 
Pazar ı-ı.Jo da lzmirden hare-· 
kerle Pazartesi sabahı gdecektir. 

\'ap•.trda nnkcmmcl lıir 

orkestr·ı ve ca.1. ıa,ır mevcuttur. 

ıraızJ1 
[A;\!K.\RA],·arurıı 22 A~u,tos 

per~enıbe ak~wıı Galata rıhtı

mından ta ·,·ketle Zonguldak 
lnebolu Siııop Sa1n>un Cııye 

Fab:ı Urdu Cire,on Trabzon 
Rize l lopaya ı:;idecck \'e dö

nlıştc Pazar iskdcsik Rize 0[ 

Stirıııcn~ Tra"' ın l'·ılachane 

1 
Tirı:!ıo!u (;ires )n Ordu Fat>a 
Sanı, ın Si~orı lncbo!uya u~ra
) arak gelecekt r-

Mesajeri Marltlm ve Pake 

Kum~anyalarının vapurları ile 
Güzel sayahatler 
Jler hafta ~ l\larsilya " ya ha

reket eden vapı:rlar Pire ve Na
poli limanların~ dahi u~rarlar. 

Tafsilat almak üzere Karaköydc 
Lorant Rcbul ve şürck;bma mü

racaat olunması. Tdefon Beyoğlu. 
2llJ . <#04 - 170-t 

Nafia vekaletinden: 

Noı-'ıllk.. lavant lınje 
Theo. Rcppen vapar acent'lsı 

l>.s to. l i:1111burj! 'ı' An' cr:>ten ~el
mekte olon (~.\.'\!) r \Opuruııuıı 
a~u, ü~un 20 ~in lı! -e!'ı 'Tlİi'.ı:: ınil\ ı· 

.;: ıl' ti· 1• in ti ':ar olull!n ıktııd r: ~Je?.kıır 
,. ıpıırda emvali tuccariye:.ıı olanların 

mt!zkUr accnta\ a Yevahuc t:alataJa 
.\lum' 1 ıcrlc ,.:ki J A'lt 11 ı.ıında ll.ıb
koviç ve şllreka.;:\ efendilı.::rine mUra· 
CaJtlen Telefon 22~-}) 
•wmlMiliiWlili_.tııilli~=:ıa.ııı;o;m~g 

YELKENCi 
!ara ueniz lub ve sur' al qoslası 

SA1\1SUN 
\'APCRU 

a~tth Çarşaınba 
glınü akşamı Sırkeci rıhtımın

. dan har~ketle doğru (Zongul
dak, !ndıolu, Sanı ;u·~, \ lrdu, 

Giresun, 'rrahl.•in, Surın ... n~ '~ 
Rilı: ) ye ~i1.ic~~k rir. 

1 
Taf,ilac için Sırk~.:id~ ydk<;~

ci ha;ıında kain acent-ısn.ı mtt 
racaac. Tel. lstaılnl ı;;ı; 
c: • 

KEFELIZADE HAMDI 
VAl"URLARI 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
v:~~:~~:ı Çarşamba 

ıı;ünu ak~anıı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Zonı;ııldak, lncbolu, 
Gerze, Samsun, ( ,iresoıı_ Tirebolu, 
Görele, \-akf:ıkehir, Trahzon i;ke

ilelerine azimet ve aynı i'kelelcr 
le Fatsa ve Onyeye u!ı;rayarak av. 
det edecektir. Y ltk ve yolcu için Sir 

kecide veni handa 1 numro!u accn· 
resine müracaat. Telefon: lstanbul
,J I 05 

~ernesl ınü~en~is ve nıekle~ten mezun fen ınuınurlarına 
Şose ve ktipr tı! er ve Sular ıınıum müdurhiklerin·n merkeı w 

vilayetler kadn>hrnda mulıtelif ıaa~ 'c ucretlcrle kullanılınak 

üzre en yüksek dereceden itilıarrn muhtelif kıdem ve liyakatta 
mühendis Ye fen memurlarına ihtiyacımız Yardır. 

Ağnsto · nihaYctine kadar müracaat edecekler tesbit olunarak 
mevcut ~artııaınclcrinıiz da'resindc kendilerine telJifatta bulunaea 
ğız. Arzu edenlerin mektup ve hacca tclg-rafla mezun oldukları mek
teplerle haiz oldukları vesikalardan lıah,edcrek Nafıa vekaleti müs
teşarlığına müracaat ctnıdidirler. Bilahare vesikaların a-ıl veya 
musaddak suretleri vek~lctçe tetkik olunacaktır. 

.\yni vazifeler için ecnc\ıi!cr,\cn vuku bulacak müracaatlar ayni 
;;artlarla kabul ve tetkik olunur. 

Devlet o enıirJolları ve limanları ioaresi uınuıniyesio~eo 
Ankara istası-onunda umumi idare binasiy!e memurin binaları 

arasının toprakla imlası kapalı zarf usu\iyle münakasaya konmuştur. 
1\lunakasa 31 Ag-u;;to> Cum~rtcsi günü saat l 6da Ankarada Dev

let Demiryol!arı ve Limanları unıu'lll idaresi bina;ıııda icra edile
cektir. :\1Ünakasara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını \'e muvak
kat teminatlarını aynı glındc saat f 5,!lO a kadar ıınııım1 müdtirlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler mUn:ıkasa ~artııamekrini 2 lira mukabilinde Ankara 
muhasebııt dairesinden tedarik edebilirler. 

ilan 
Devlet ~eıniryolları ve limanları unıuınt i~aresin~eo: 

Münakasası fesh olunan 60 km, yol malzemesinden yalınız 
küçük malzeme tekrar kapalı zarfla munakasaya. konmuştur. 

Münakasa 28 eylıll cumarre,i ğunu şaat ı 6 da An karada 
Devlet Demlryolları idarasinde 1·apılacaktır. 

l\1ürıakasaya işcirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını :ıyııı g[inde saat 1 5,30 a kadar umumlmüdürlük 

kalemine vermeleri Uzımdır. 

Talipler münaka,a şartnamelerini lO lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden, lstanhulda Haydırpa?~ mığazasından 
tedarik edebilirler. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lınai müesseseler es~a~ına : 
Istanbul mıntakası Sanayi müdüriyetinden 
Teşviki Sanayi kanunundan istifade eden Sınat m11es~e1ere -a:v 
zi edilecek Prime ait olup müesseselerce doldurulmuş olarak 
Ağustos 929 gayesine kadar Mal idarelerine tevdi edilmesi meş· 
rut olan malat beyannamelerini henüz almayan müessese sahip· 
!erinin derhal müdüriyetimize müracaatla beyannamelerini dol
durarak Mal idarelerine vermiyen Sınai müesseselere Prim veril 
meyeceği bu baptaki talimatname ahkfunından bulunduğundan 
keyfiyet alakadarlarca malum olmak üzre ilan olunur. 

Nişantaş Karakol karşısınnıdd;a[liii~e 

Leyli ve f • L• • tan1 
nehari eyzıye ısesı devreli 
Kayıt tecdidi ve yeni kayıt muamelesi cumartesi, p·ızartcsi, 

Perşembe günleri saat 1 O - l lı ya kadar M Telefon Beyoğlu : 4039 •••H 
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. ,-. . .. 
do reıımierdeo Manisa ıeylf orta mektebinden bu HDI mezua olan talebe ve tedrl• hey'etl ile 

llahçede ta tblkat dersinin verllmeal rıırtıımıktedlr. 

ISTANBUL VILAYETj il kam önü bahçeli ve fevkinde 35-lN. 

1 odalan havi kahvehane ayni senet 

DEFTERDARLIK iLANA Ti ve nmin üzerine mebni ve ok mey-
dam sokağında 3 N. ile mürakkam 

'Lıı--------------------------- bir bap fevki oda dükkAn bey'eti mec 

(Mn 1 'I "f 'I 11 k k" ' ~ 1 ) muası 250 ziradan ibarettir. Sabibi-u' 8011 a 18 sa 11 agır e~o ar ~~;::dg:n '7ı~~~;ed:~~~~~· ~~:,;;:ı: 
Yedikulede Fatih Sultanmehmet mahallesinin Dibag

hanei cedit sokagında ı ve 3 numaralı üstüsde ikişer 
büyük salon ve odası bulıman iki depo kapalı zarf 
usulile satılacaktır. İkisinin muhanmen bedeli bir senede 
iki taksitte verilmek şartile 20000 liradır. Talipler 1500 

liralık teminat para veya mektuplarile teklifnamelerinin 
31 Agustos f:/29 tarihine müsadif cumartesi giınü saat 
15 te lstanbul Defterdarlıgındaki satış komisyununa 
vereceklerdir. (894) 

• • • 
Üsküdar malmüdürlüğünden: 

;tmti "oka~t \insi .. "'o 
Kadıköy harı °' ıı krü kıljl;ir hane 9 

Kıymetimuhammenesl MüştemilAıı 

JOOO iki kana 4 oda 2 •ofa mutbak 
ve saire 

Baladı> cinsi ~-e evsafı muharrer bir bap hane 17 / 8/929 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle satılmak üzere müzaideye vaz edil
miştir. Bedeli bir senede iki taksitte tediye edilmek şartiyle talip
lerin 5 9 !129 tarihine müsadif perşenbe günü saat 14 te o/o yedi 
buçuk tem• akçeleriyle Üsküdar mal müdürlüğünde müteşek-
kil satı~ 1 yonuna müracaat eylemeleri ilfın olunur. 

kımeıi 

lira ku 
lfö8 70 

2•n s•ı 

29.1 8'1 

mah•ll<si 
bü\'ükndı 

• 

' 

• • • 
'okağı No 
nhıım 16 

balıkpazan 17 

.. 17, J 

cin i tıksimatı 

bıhçeli gazınonun 960 ta 
270 hisse'i 

kAgır dükkAnın 960 ti 
270 hi,,C'i 

.. ~ • 
llal~da muharrtr em,ıli gaıri menkalenin millkiy•Ilerinin müzayede 

mu•M-ti ı<ı-~ - 9~\.I tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edilmi~ 

olduğundan t•liplcrın 2.'i-8-929 pazor 
lütünc müraca:ılları ılAn olunur. 

• • 
günü •aat 14 te adalar mal müdür· 

• 
SAl'ILIK Saray dahilinde dulhanc yanında se

nelik kirası 105 lira, müzayade 25 
.ialatada asmalı Mescit mahallesinde ağustos 929 pazar günü saat 15 te 
Jaka çıkmazında 7 No ve 60 ziradan Defterdarlıkta yapılacaktır. (698) 
baret arşa sahibinin vergi borcun- * * * 

ARSA 

müzayedeye konulmuştur. Talip o
lanların Istanbul vilayeti idaer hey'
ctine müracaatları. 

': • * 
SATILIK BAHÇELİ KAGİR ev 

Fenerde Tevkii Cafer mahallesinin 
Zamba sokağında No. 12, 335 arşın 
arsa}"I ve ; oda 3 sofa ve müştemİ· 
iatı saireyı havidir. Bedeli bir senede 
iki taksitte verilmek şartiyle muham
men kıymeti 7000 liradır. Müzayede 
kapalı zarf usulile olup talipler 525 

! liralık teminat makbuzlariyle teklil
namelerini 24 agustos 929 cumartesi 
günü saat 15 te Istanbul Defterdar-
lığında ki satış komisyonuna vere
ceklerdir. (912) 

* • • 
SATILIK ANKAZ: Sultan ah

mette tapu müdürlüğü yanında tah
ta perde ile 'ievrilmiş arsa içinde ki 
salaş ile yıkılmış tahta perde ; mu 
hammen bedt.:1i 12 5 Jiradır müzaye· 
de 29 ağustos 929 perşenbe ğünü sa 
at 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

( 795 ) 
••• 

KİRALIK GARAJ: Galata saray 
binası altında Yeni çarşı caddesinde 
No 1 l, senelik lcirası 260 lira; müıa 
yede 29 ağustos 929 perşenbe ğünü 
saat ı 5 te Defterdarlıkta yapılaca-
ktır. ( 567) . , . 
KİRALIK DÜKKAN : Galatada a
zap kapısında meyit yokuşunda No.8 
senelik kirası 120 liradır. müzayede 
29 ağustos 929 perşenbe günü saat 
15 te Defttrdarlıkta yapılacaktır _ 

(568) 

KIRALIK BOSTAN: Beşiktasta 
Hacıhüseyin ağa namı diğeri ıhla
mur kasrı karşısında ıhlamura giden 
yolun üstünde mcyvalı ağaçları var~ 
dır, 3 sene kiraya verilmek üzere se
neliği 150 liradır. Müzayede 29 ağıı 
stos 929 perşenb• günü saat ı 5 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 574) 

*** 'an dolayı __ 21-~929 tari~nden iti- SATILIK EV Gedik paşada divanı 
ar<n 21 gun muddetle muzayedeye ar h l · · k d"IJ" k - nda No 1 
,onulmuştur. T•iip olanların Istan- 5 ı bomad a esınkın adn ı dı sol akgık'" -· K RALIK FUNDALIK ve ÇA-

i -1- · _. _ b • - , rum atın a o unu , omur· YIRLIK ARAZİSi- Beyk d p 1u vı ~yetı '"" c ey etme müraca- ı--k k b. . _ k d 1 h - oz a aşa 
tları. ~ : ?1u~ba • ırıncı atta 1 o ~ .. ~~ bahçesi civarında gumüş suyu dere-
- * * * la ıkıncı katta 1 oda, 1 sofa, uçuncu sinin sol tarafında ı 00 dönümdür 3 

DÜKKAN katta 1 oda. l·- sofa .. d_ördüncü .katt_a 1 tene müddetle kiraya verilecektir, 
SATILIK Unkapanın- ı d idi B d li b 

aracayı muştemı r. e e ır' senelik kirası 70 lira müzayede 29 
!a Yavuzersinan mahallesinin unka· ı 

k _ d b d b a k senede iki taksitte verilmek şartiyle agnstos 929 perşenhe günü saat l 5tc 
·anı so agın a ug ay am an r a- h b d ı· 5500 r d M--

d N 1 , b d ı· d -- t nede dört mu ammen e e ı ıra ır_ u-, Ddterdarlıkta yapılacaktır. ( 432) 
ın a o ~. e e ı or se . zayedc kapalı zarf usulilc satılacak- 1 

a~sitte verılmek_ şartile -1135- lı~adır tır. Talipler 413 liralık teminat para' * * * . _ 
~uz.ıycde 7 cylul 929 cumartesı gu- veya mektuplarile teklifnamelerinin KİRALIK MERA: Ayas aga çıf-
.ti saat 15 te Defterdarlıkta (595) 24 ağustos 929 tarihine müsadif cu- liğine merbut cendere hanım keçe 

* * * martesi günü saat 15 te Defterdar·, merası, 3 sene müddetle ; senelik ki-
SA TILl K DÜKKAN Unkapanm- lıkta ki satış komisyonuna verecekler 'rası 165 lira m~z~yede 29 Ağustos 

a Y •vuzrrsınan mahallesinin eski dir. ( 893) 929 perşenbe gunu saat 15 te Defter 
yazma yeni demir yolu caddesinde, * * * darlıkta yapılacaktır. ( 431) 
!eğirmen d mir yolu üstünde No 3, SATILIK KAGiR EV ve DÜKK- * * * 
-315 üstunde odası vardrr. Bedeli AN Samatyada İmrahor İlyas bey KİRALIK SATICILIK YERİ : 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

DanGE BRDTHER5 [aRPDRATIDN 
DETROIT. MICHIGAN 

Bizzat L tomobil kullanmağa merak ettiniz ıni? Dünyada bundan 
nıükemmel ve zevkli spor yoktur. Hiç şüphe yoktur ki dünyanın her 
yerinde olduğu gibi bizde de bizzat otomobil kullanmak umumi bir 
itiyat halini alacaktır. 

Esasları iyi öğrenmek şartiyle bizzat otomobil kullanmak, otomo
bilden yegane faide ve zevkleri mahdut bir masraf mukabilinde elde 
etmek demektir. 

Bizzat otomobil kullanmak isteyen adamı, en ziyade cezbedebilecek 
otomobil Doçtur. Çünki evvela şeklinin zerafeti ve kibarlığı itibariyle 
zevki temin eder. Saniyen kullanması kolay ve zahmetsizdir. Salisen 
fevkalade sağlamlığı itibariyle arıza ve bozukluğu ihtimali sıfıra yakın 
olan otomobil Doçtur. Bu nıeziyetlere, sür'at sarsıntıdan azadelik, az 
sarfiyat gibi meziyetler ·ilave edilirse Doçun para mukabilinde en 
yüksek kıymeti olduğu her kes nazarında tezahür eder. 

Türkiye için umumi vekili: 

KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 
İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu lstlklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko 

Ayazpaşa jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 1755 

başında 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankı.ra; Zabıtçt zade ve şeriki 
lzmlr; Mahmut Celllettln Bey 
Kayseri; Muhaddlszade Alim Bey 

Adana; Muharrem Hilmi Bey 

Caz ayın tap; Gllzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hact Abbas ve mahtumları 

Olyarbeklr ; Plrlnççlzade Sıtlı:ı Nedim 
Edip Beyler 

Bursa; Nesuhl Esat Bey 
Samsun; Esat efendi zadı Seyit Bilal Bey 
Glreson; ismeti zade Vahit ve şürekaıt 
Isparta; intibah şirketi 
Malatya: Badtlı zade Tahir Bey 

ve 

~ti •cnede_ alınm:ık şar~ıle muham-1 mahallesinin istasyon sokağında 20 Kabata~ Öm~r avni. mahallesinin ka
cn k"'Vm<tı 789 hra. muzayede 7ey- numaralı iki katta 6 oda 2 sofa 2mut bataş vapur ıskelesınde muselles şe-

ul 9l c•=rtc ı glinli saat 15 te Jıağı mü,.temil ev ile müştemilatndan kilde 5 arşın mıktarindaki arsa sene,. · 
lef\· rdarlıkt ( 543) olan 22 N. lı bir oda, bir helayı müş- lik kirası 84 liradır , müzayede ağu- KİRALIK PILAJ: Karadeniz bo-ı şucu Hamza mahallesinin kumbara-: 

* · temi! dükkan müzayedeye çıkarıl-'. stos 929 tarihine musadif perşenhc ğazı haricinde Kilyos karyesi hududu hane soyağında 79-2 No lı bir tarafı! Maarif veklletloln ruhsatı resmlyeslnl halı ı 
SATILIK ARSA Yeni bahçede mı ur Bedeli bir senede iki taksitte gunü saat 1 5 te Defterdarlıkta yapı- dahilinde 15064 metro murabbamda kumbarahane ceddesi bir tarafı deniz d • 1/ J 

eç•c• pin m~hallesinın ney~a, ~o. - ' verilmek tartiyle ikisinin muhammen lacaktır. < 869) < hanyo ittihazına elve;işli ) deniz- iki tarafı ahara an arsalarla m~hat Tu·· rk kadınları bı· çkı· t.P 
agmda 39 O numar<ılı 200 zıra mık- 1 bedelı 3500 lıradır. Müzayede 24-8- ı * * * den mütahassıl mahal uç sene mud- ve 1024 arşından ıbaret arsa sahıple-
aPnda, bedeli .: fatcn vcrilecektır. 929 cumart~si günu saat 15 te Def- SATILIK ARSA : Kad,köyünde detle kiraya verilecektir. Senelik mu- rinin vergi borcnudan dolayı müza- llddell 
hıhamm' d lı 100 lı~a '!l~zayc- tc~darlıktakı satış komisyonunda ya- Hasan paşa mahallesinin Nahit bey hammen kirası 1.300 liradır, müzayde yedeye konulmuş. ise_de talip _ ~uhur mektebi talebe kaydına başlamıştır. Tahsll m 
e 7 ey 1 9J.q c ıteoı gunu saat rı taktır. (895) sokagında 13 numaralı 916 zira, mu- 1 Er.H\J 929 tarıhıne müsadtf pazar et"?e.~esıne ':".ebm muzay~desının ta· 3 ve 6 ay, 1 V~ 2_ senedir. . edilif· 

tc · J f• •a v•rılacaktır. 1 _ · hc.mmen bedeli 300 lira, bedeli defa- gunu saat 15 te lstanbul Defterdar- rıhı. ılandaı: ı~ıbaren. on gun daha te- ' aylık kur<ta yaJn,, bıçkı g"':cıılır. hn >Oll met< t takıp 
(862) SATILIK DUKKANLAR Has- t<n verilccktir, müzayde 9 Eylül 929 lıgında yapılacaktır. ( 892) mdıt edı!m•ş.tı;. Talıp ola':'ların Ista- Adrc>: llcıazıt \'eznccill' -4 

• köyde Tersane kapıısu ci~arında ca-\ pazartesi günü saat 15 te Dcftcrda- * * * _ nbul vılayett ıdare hey'etıne müra- NE'f'ff 
KİRAUK llOSTAN Topkapıda mı altı sokagında 35 N. ile miırek- rlıkta vapılacaktır. ( 793) SATILIK ARSA: Haskoyde Tur- caatları. MESUL MÜDÜR BÜRHA 


